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 Pani  
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Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustaw regulujących warunki 
dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów z projektami aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



 
 

Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

z dnia 

 

w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

 

Na podstawie art. 4a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego 

inspektorów ochrony przeciwpożarowej; 

2) elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia 

aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej; 

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i wzór 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej; 

4) sposób i tryb wnoszenia opłaty za udział w szkoleniu. 

 

§ 2. 1. Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizujące 

inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zwane dalej „szkoleniami”, obejmują w szczególności: 

1) organizację ochrony przeciwpożarowej;  

2) obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie 

zapewnienia ochrony przeciwpożarowej; 

3) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz 

instalacji i urządzeń użytkowych; 

                                                      
1) 

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. 

poz. 908, z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. ... . 
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4) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe 

i gaśnice; 

5) przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia; 

6) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

7) zasady ewakuacji ludzi i mienia; 

8) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym 

przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

 

§ 3. 1. Programy szkoleń stanowią zbiór usystematyzowanych zgodnie z zasadami 

dydaktyki: 

1) celowych układów umiejętności; 

2) treści szkoleń; 

3) wytycznych dotyczących realizacji procesu nauczania; 

4) zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczestnika szkolenia. 

2. Programy szkoleń zawierają: 

1) plany nauczania; 

2) szczegółowe bloki tematyczne obejmujące: 

a) cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować, 

b) materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia, 

c) wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programu, 

d) propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza, 

e) zasady przeprowadzania egzaminów końcowych. 

3. Programy szkoleń opracowuje i zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej. 

 

§ 4. 1. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  
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§ 5. Opłata za szkolenie, o której mowa w art. 4a ust. 5 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie 

najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. 

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3) 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                      
3) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków  jednostek 

ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 252), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów. 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 
WZÓR 

(pieczęć podłużna podmiotu prowadzącego szkolenie) 

 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
 
 
............................................................................................................................................................ 

(imię/imiona i nazwisko) 

urodzon...... dnia .............................................. .................... r. 

w ....................................................................... woj. .......................................................................... 

ukończył.... szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

zorganizowane według programu …....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

w okresie od dnia .................................. ............... r. do dnia ....................................... ............... r. 

przez ................................................................................................................................................... 
 (nazwa organizatora szkolenia) 

............................................................................................................................................................ 

Zaświadczenie wydano na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

…………………20013 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

……). 

Uprawnienia zachowują ważność do końca 5 roku kalendarzowego od dnia wystawienia zaświadczenia. 

 
..................................................., dnia ............................... ..................... r. 

 (miejscowość) 

 
 
 
 
Nr ....................................................... .............................................................. 
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 przez podmiot prowadzący szkolenie) 
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Lp. Zajęcia edukacyjne 
Wymiar godzin 

zajęć edukacyjnych 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
.............................................................. 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
przez podmiot prowadzący szkolenie) 
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  Załącznik nr 2 
 

WZÓR 
(pieczęć podłużna podmiotu prowadzącego szkolenie) 

 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
 
 
............................................................................................................................................................ 

(imię/imiona i nazwisko) 

urodzon...... dnia .............................................. .................... r. 

w ....................................................................... woj. .......................................................................... 

ukończył.... szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

zorganizowane według programu …....................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

w okresie od dnia .................................. ............... r. do dnia ....................................... ............... r. 

przez ................................................................................................................................................... 

 (nazwa organizatora szkolenia) 

............................................................................................................................................................ 

Zaświadczenie wydano na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

…………………20013 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

……). 

Uprawnienia zachowują ważność do końca 5 roku kalendarzowego od dnia wystawienia zaświadczenia. 

 
..................................................., dnia ............................... ..................... r. 

 (miejscowość) 

 
 
 
 
Nr ....................................................... .............................................................. 
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 przez podmiot prowadzący szkolenie) 
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Lp. Zajęcia edukacyjne 
Wymiar godzin 
zajęć edukacyjnych 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
.............................................................. 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
przez podmiot prowadzący szkolenie) 
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UZASADNIENIE 

 

1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmiany 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków 

jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 252) zostało wydane na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 

z poźn. zm.). Zmiana ustawy, na podstawie której zostało wydane niniejsze rozporządzenie, 

pociąga za sobą konieczność wydania nowego rozporządzenia w oparciu o nową delegację 

ustawową wprowadzoną ustawą o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów. 

Tym samym, niniejsze rozporządzenie stanowi wypełnienie zapisów delegacji zawartej w art. 4a 

ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu nadanym 

wspomnianą ustawą zmieniającą. 

 

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym 

Zmiana delegacji ustawowej do wydania niniejszego rozporządzenia spowodowała, że 

w obecnym projekcie należało rozdzielić kwestie kwalifikacji i szkoleń strażaków jednostek 

ochrony przeciwpożarowej od uprawnień i szkoleń dla osób wykonujących czynności z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej. Zagadnienia związane z wymaganiami kwalifikacyjnymi 

i szkoleniami strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej zostały uwzględnione w projekcie 

stosownego, autonomicznego rozporządzenia. 

Wprowadzono dwa rodzaje szkoleń dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej: szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, szkolenie aktualizujące 

inspektorów ochron przeciwpożarowej. Zamieszczono stosowne wzory zaświadczeń 

o ukończeniu odpowiedniego szkolenia. Znowelizowano tym samym podejście do nadawania 

uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej, umożliwiając między innymi ich 

przedłużanie poprzez odbycie jedynie szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej, a nie nabywanie ich od nowa. 
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Dostosowano również rozporządzenie do zapisów projektowanej ustawy w zakresie likwidacji 

uprawnień specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Zlikwidowano szkolenia specjalistów 

ochrony przeciwpożarowej, co pociągnęło za sobą konieczność usunięcia z rozporządzenia 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia tych szkoleń oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu 

takiego szkolenia. 

W projekcie rozporządzenia uregulowano: 

1) zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego 

inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

2) elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia 

aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej, 

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i wzór 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej, 

4) sposób i tryb wnoszenia opłaty za udział w szkoleniu. 

W wyniku wprowadzenia ustawowego zapisu o odpłatności za szkolenia inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej (art. 4a ust. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu nadanym 

ustawą zmieniającą) doprecyzowano sposób i tryb uiszczania opłaty za szkolenie. 

 

3. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych 

Wprowadzone zapisy zlikwidują niejasności w obszarze osób odpowiedzialnych za 

nadzorowanie przestrzegania przepisów, które ciążą na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku 

budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w związku 

z czym nie podlega procedurze notyfikacyjnej przed Komisją Europejską. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 



– 10 – 
 

Nazwa projektu 

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

      

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jacek Borowski – dyrektor Biura Szkolenia KG PSP 

Data sporządzenia 
21.01.2014 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

 

Nr w wykazie prac …………………. 
      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351). Nowe brzmienie przepisu zostało nadane ustawą 

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z ... poz. ....) 

 

 

 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu: 

1) zakresy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów 

ochrony przeciwpożarowej; 

2) elementy programów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego 

inspektorów ochrony przeciwpożarowej; 

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i wzór zaświadczenia 

o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej; 

4) sposób i tryb wnoszenia opłaty za udział w szkoleniu. 
 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 
 

 

 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

szkoły Państwowej 

Straży Pożarnej, ośrodki 

szkolenia Państwowej 

Straży Pożarnej oraz 

instytuty badawcze 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

Wszystkie  Przeprowadzanie szkoleń 

Inspektorzy ochrony   Odbywanie szkoleń. 
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przeciwpożarowej 

Specjaliści ochrony 

przeciwpożarowej 

  Odbycie szkolenia 

aktualizującego. 

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie przekazany Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 

Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 

2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
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W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
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22/03/KC 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

z dnia 

 

w sprawie zapewnienia zgodności inwestycji budowlanych z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej  

Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. 

poz. 1635), zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia 

ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową 

lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają 

uzgodnienia;  

2) podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 

budowlanego, które powinny stanowić postawę uzgodnienia; 

3) szczegółowe zasady i sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego; 

4) wzór pieczęci, potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu 

budowlanego; 

5) sposób i szczegółowy zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego. 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) budynku – należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 3 pkt 4–6, 

2) kategorii zagrożenia ludzi – należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 209 

ust. 2, 

3) strefie pożarowej – należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 226 ust. 1 i 2, 

4) kondygnacji – należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 3 pkt 16–18, 

5) grupie wysokości – należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 8 

– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690, z późn. zm.
1)

); 

                                                 
1)

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, 

poz.1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56 poz. 461, z 2010 r. Nr 239 poz. 1597, z 2012 r. poz. 1289 

oraz z 2013 r. poz. 926. 
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6) obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa 

w przepisach prawa budowlanego; 

7) zagrożeniu wybuchem – należy przez to rozumieć określenie, o którym mowa 

w przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów. 

§ 3.  1. Uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej wymagają projekty budowlane 

następujących obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia 

ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem: 

1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 

ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; 

2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub 

wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; 

3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 

1 000 m
2
, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą 

kondygnację nadziemną inną niż pierwsza; 

4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej 

lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego 

przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2 000 m
2
; 

5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno 

stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu 

składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: 

a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów 

budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1 000 m
2
 oraz gęstość obciążenia 

ogniowego przekraczającą 500 MJ/m
2
, 

b) występuje zagrożenie wybuchem, 

c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów 

budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5 000 m
2
 i gęstość obciążenia 

ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m
2
; 

6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach 

postojowych; 

7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji 

pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego; 
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8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne; 

9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi 

przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska 

czerpania wody do celów przeciwpożarowych; 

10) tunelu o długości ponad 100 m. 

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany związanej 

z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na 

charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego 

rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego. 

§ 4. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: 

1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji; 

2) odległość od obiektów sąsiadujących; 

3) parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego; 

5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach; 

6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

7) podział obiektu na strefy pożarowe; 

8) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz 

przeszkodowe; 

10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do 

wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych 

urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń 

oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; 

12) wyposażenie w gaśnice; 

13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 
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14) drogi pożarowe. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, przedstawia się w części opisu technicznego 

projektu, w całości lub w części, w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych 

elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich występowania w obiekcie 

budowlanym. 

§ 5. 1. Odcisk pieczęci, według wzoru nr 1 określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

i podpis rzeczoznawcy umieszcza się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu, na: 

1) rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego; 

2) mapie zagospodarowania działki lub terenu. 

2. Uwagi do projektu w sposób czytelny umieszcza się pod odciskiem pieczęci uzgadniającej 

projekt, a w przypadku braku miejsca na odwrocie rysunku, umieszczając pod odciskiem 

pieczęci uzgadniającej projekt adnotację „verte”. Pod uwagami na odwrocie rysunku 

umieszcza się datę, podpis i pieczątkę imienną rzeczoznawcy. 

§ 6. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, które rzeczoznawca obowiązany jest przesłać komendantowi 

wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, sporządza się według wzoru określonego 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia, podając w nim dane niezbędne do stwierdzenia 

zgodności rozwiązań projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

§ 7. Na zawiadomieniu, ekspertyzie technicznej lub innym opracowaniu technicznym 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej rzeczoznawca umieszcza podpis i odcisk pieczęci 

imiennej zawierającej numer uprawnień. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia … (poz. …) 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

WZÓR PIECZĘCI 

 

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH 

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr) 

.............................................................................................. 

(miejscowość, data) 

Zgodność projektu z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej 

stwierdzam 

bez uwag  z uwagami: 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

WZÓR  

..................................................... ..........................., dnia ......... 

(imię i nazwisko rzeczoznawcy) 

..................................................... 

(adres zamieszkania) 

 Komendant Wojewódzki 

 Państwowej Straży Pożarnej 

 w ........................ 

ZAWIADOMIENIE O UZGODNIENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1. Nazwa jednostki projektowania, autor projektu budowlanego, adres .................................. 

 ............................................................................................................................................... 

2. Rodzaj i nazwa projektu budowlanego ................................................................................. 

 ............................................................................................................................................... 

3. Nazwa i adres inwestycji ...................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

4. Data uzgodnienia projektu budowlanego ............................................................................. 

 ............................................................................................................................................... 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego 

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego .................................................................................... 

2. Powierzchnia: a) wewnętrzna .............................................................................................. 

 b) zabudowy ................................................................................................. 

3. Wysokość ............................................................................................................................. 

4. Liczba kondygnacji nadziemnych ......................................................................................., 

 poziomów podziemnych ...................................................................................................... 

5. Warunki usytuowania .......................................................................................................... 

6. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej 

 ............................................................................................................................................... 

7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych .................................. 

8. Klasa odporności pożarowej ................................................................................................ 

9. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe ............................................................... 

10. Warunki ewakuacji ............................................................................................................... 

11. Urządzenia przeciwpożarowe ............................................................................................... 

12. Drogi pożarowe .................................................................................................................... 

13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru ....................................................... 

14. Inne ważne dane .................................................................................................................... 

     

    pieczęć rzeczoznawcy i podpis  
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UZASADNIENIE 

 

Niniejsze rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z 2009 r. 

Nr 119, poz. 998). 

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia … o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, 

z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635) zmianie uległ zakres spraw przekazanych do 

uregulowania w rozporządzeniu.   

Rozporządzenie w części dotyczącej rodzajów obiektów budowlanych istotnych ze 

względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, określa rodzaje obiektów 

budowlanych, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony 

przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz 

w stosunku do których Państwowa Straż Pożarna ma prawo zająć stanowisko przed 

przystąpieniem do ich użytkowania. Są to obiekty budowlane takie, jak to było dotychczas 

w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16 czerwca 2003 r.  Należą do nich w szczególności: 

 budynki przeznaczone przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania 

się (jak np. szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych),  

 budynki zawierające pomieszczenia, w których mogą przebywać duże grupy ludzi 

niebędących ich stałymi użytkownikami (jak np. hale wystawowe, hale sportowe, hale 

widowiskowe, centra konferencyjne),  

 budynki zamieszkania zbiorowego (jak. np. hotele, motele, internaty, domy 

akademickie), 

 budynki użyteczności publicznej (jak np. szkoły, biurowce, sądy) o wysokości powyżej 

12 m, 

 budynki mieszkalne posiadające więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, 

 budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o dużej powierzchni 

i/lub gęstości obciążenia ogniowego, lub w której występuje zagrożenie wybuchem, 

 garaże wielopoziomowe oraz garaże zamknięte o dużej liczbie stanowisk postojowych. 
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W niezmienionej formie w stosunku do dotychczasowej pozostawiono wymagania 

w zakresie podstawowych danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 

budowlanego, stanowiących postawę do uzgodnienia projektu pod względem ochrony 

przeciwpożarowej.  

Obowiązujące dotychczas wymagania dotyczące zasad i sposobu dokonywania 

uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej doprecyzowano w zakresie sposobu 

umieszczania przez rzeczoznawcę uwag odnoszących się do rozwiązań zawartych 

w uzgadnianym projekcie. 

Zgodnie z dotychczas obowiązującym pozostawiono wzór pieczęci jakimi powinien 

posługiwać się rzeczoznawca przy uzgadnianiu projektów oraz wzór zawiadomienia 

o uzgodnieniu projektu budowlanego. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie  prawa  do  

wykonywania  zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz  sprawdzianu  dla rzeczoznawców  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

      

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Paweł Janik – dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP 

Data sporządzenia 
21.01.2014 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

 

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art.  6g ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia … o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów zmianie uległ zakres spraw przekazanych do uregulowania 

w rozporządzeniu.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie w części dotyczącej rodzajów obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność 

zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem, określa rodzaje obiektów budowlanych, których projekty budowlane wymagają 

uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, oraz w stosunku do których Państwowa Straż Pożarna ma prawo zająć stanowisko przed 

przystąpieniem do ich użytkowania. 

W niezmienionej formie w stosunku do dotychczasowej pozostawiono wymagania w zakresie podstawowych 

danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, stanowiących postawę do 

uzgodnienia projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.  

Obowiązujące dotychczas wymagania dotyczące zasad i sposobu dokonywania uzgodnień pod względem 

ochrony przeciwpożarowej doprecyzowano w zakresie sposobu umieszczania przez rzeczoznawcę uwag 

odnoszących się do rozwiązań zawartych w uzgadnianym projekcie. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

 

 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

właściciele obiektu 

budowlanego. 

Wszystkie   

rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń 

przeciwpożarowych  
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organy Państwowej 

Straży Pożarnej. 

   

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie przekazany Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa. 

Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a ust. 1 

uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, 

poz. 221, z późn. zm.). 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa        
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pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/03/BS 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

z dnia 

w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania 

zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla 

rzeczoznawców  

Na podstawie art. 11l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 z 2012 r. poz. 908, oraz z 2013 r. 

poz. 1635), zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) organizację pracy Komisji Egzaminacyjnej;  

2) sposób przeprowadzania egzaminu na rzeczoznawcę oraz sprawdzianu dla 

rzeczoznawców oraz sposób ustalania wyniku z egzaminu lub sprawdzianu;  

3) sposób i tryb wnoszenia oraz zwrotu opłaty za przeprowadzenie egzaminu na 

rzeczoznawcę; 

4) wzór kwestionariusza osobowego; 

5) wzór aktu powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy. 

§ 2. 1. Pracami Komisji Egzaminacyjnej kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca. 

2. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 3. Członkowie Komisji zobowiązani są do: 

1) przedstawiania propozycji pytań Przewodniczącemu Komisji lub jego Zastępcy na ich 

wniosek; 

2) uczestniczenia w pracach Komisji, a w szczególności w przygotowaniu, 

przeprowadzaniu i ocenianiu wyników egzaminu i sprawdzianu; 

3) zawiadomienia Przewodniczącego albo jego Zastępcy o braku możliwości wzięcia 

udziału w pracach Komisji; 

4) zachowania w tajemnicy pytań egzaminu lub sprawdzianu przed dniem ich 

upublicznienia. 
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§ 4. Wyboru pytań na egzamin i sprawdzian dokonuje Komisja Egzaminacyjna w składzie co 

najmniej 3 osób. 

§ 5. 1. Egzamin rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Przewodniczącego 

Komisji albo jego Zastępcę. 

2. Przewodniczący Komisji albo jego Zastępca zawiadamia o miejscu i terminie egzaminu 

oraz liście osób dopuszczonych do egzaminu przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Przewodniczący lub jego Zastępca podczas egzaminu może wydawać zarządzenia 

o charakterze porządkowym lub organizacyjnym. 

§ 6. 1. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę, 

w obecności co najmniej pięciu członków Komisji, w tym przewodniczącego lub jego 

zastępcy. 

2. Przed przystąpieniem do egzaminu zdający okazuje dokument potwierdzający jego 

tożsamość. 

3. Nieobecność zdającego podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego 

rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie. 

§ 7. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący informuje zdających o: 

1) sposobie przeprowadzenia egzaminu; 

2) przepisach porządkowych określonych przez Komisję obowiązujących w trakcie 

przeprowadzania egzaminu, w szczególności zasadach opuszczania sali w czasie 

egzaminu, sposobie komunikowania się z członkami Komisji i sposobie oddawania 

prac egzaminacyjnych; 

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi; 

4) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu. 

§ 8. 1. Część pisemną egzaminu przeprowadza się w formie testu obejmującego 40 pytań.  

2. Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 minut, liczonych od momentu rozdania wszystkim 

zdającym egzemplarzy testu. 

§ 9. 1. Wybór odpowiedzi z testu polega na zakreśleniu na karcie testu odpowiedzi jednej 

z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). 
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2. Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona. W przypadku dokonania przez 

kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje 

0 punktów. 

§ 10. 1. W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę, w której jest przeprowadzany 

egzamin, jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji lub 

jego Zastępcy, pod nadzorem członka Komisji wskazanego przez Przewodniczącego Komisji 

lub jego Zastępcy. 

2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje Przewodniczącemu Komisji test. 

3. Godzina wyjścia i powrotu zdającego na salę zostaje odnotowana przez członka Komisji 

w protokole przebiegu egzaminu. 

§ 11. W trakcie egzaminu zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub 

odbioru informacji. 

§ 12. W czasie rozwiązywania testu osoba egzaminowana nie może korzystać z materiałów 

pomocniczych, a w szczególności aktów prawnych, Polskich Norm oraz innych opracowań. 

§ 13. 1. Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca wyklucza z egzaminu zdającego, który 

w jego trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami 

lub urządzeniami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał jego przebieg. 

2. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu. 

§ 14. 1. Wyłączną podstawę ustalenia wyniku z testu kandydata stanowią odpowiedzi 

zakreślone na karcie testu. 

2. Każde pytanie części pisemnej egzaminu jest oceniane według następujących zasad: 

1) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt; 

2) odpowiedź nieprawidłowa – minus 1 punkt; 

3) brak odpowiedzi – 0 punktów. 

3. Wynik części pisemnej egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi 

prawidłowe, pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe. 

4. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej w części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co 

najmniej 21 punktów.  



– 4 – 

 

5. Każdy test sprawdzają niezależnie od siebie dwaj członkowie Komisji wyznaczeni przez 

Przewodniczącego Komisji albo jego Zastępcę. 

§ 15. Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez 

Przewodniczącego Komisji albo jego Zastępcę. 

§ 16. W czasie rozwiązywania zadania problemowego w części ustnej egzaminu osoba 

egzaminowana może korzystać z materiałów pomocniczych, a w szczególności z treści aktów 

prawnych, Polskich Norm oraz innych opracowań. 

§ 17. Wynik egzaminu ustalana na posiedzeniu Komisji bezpośrednio po przeprowadzeniu 

części ustnej egzaminu.  

§ 18. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim 

członkowie Komisji.  

§ 19. 1. Po uzyskaniu przez kandydata wyniku pozytywnego z egzaminu Przewodniczący 

Komisji albo jego Zastępca składa wniosek do Komendanta Głównego Państwowej Straży 

Pożarnej o jego powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy. 

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołuje osobę do sprawowania funkcji 

rzeczoznawcy wydając akt powołania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 20. 1. Sprawdzian znajomości przepisów i stanu wiedzy technicznej Komisja 

Egzaminacyjna przeprowadza, w składzie co najmniej 3 osób, w formie testu obejmującego 

40 pytań. 

2. Przy punktacji sprawdzianu oraz ocenie jego wyników przepisy § 15 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim 

członkowie Komisji. 

§ 21. Do wniosku o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy dołącza się 

kwestionariusz osobowy sporządzony według określonego w załączniku nr 2. 

§ 22. 1. Opłatę za przeprowadzenie egzaminu, w wysokości wskazanej w ogłoszeniu 

o egzaminie publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej, uiszcza się najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia 
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egzaminu na rachunek bankowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wskazany 

w tym ogłoszeniu.  

2. W przypadku dołączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dowodu wniesienia 

opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na 

wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że 

figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną. 

§ 23. 1. Zwrotu opłaty za przeprowadzenie egzaminu dokonuje się na podany przez osobę 

ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu numer rachunku bankowego albo 

przekazem pocztowym. 

2. Zwrot opłaty za przeprowadzenie egzaminu, następuje w terminie 30 dni od dnia: 

1) przeprowadzenia egzaminu, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do 

wykonywania zawodu rzeczoznawcy: 

a) nie została dopuszczona do egzaminu, 

b) wycofała wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy; 

2) od dnia złożenia wniosku o zwrot opłaty.  

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 
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Załącznik nr 2 

WZÓR  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 
 

1. Dane ogólne 

a) imię (imiona) i nazwisko:  

 

b) imię ojca:  

 

c) nazwisko rodowe:  

 

 d) poprzednie nazwiska (w przypadku zmiany):  

 

 

2. Data i miejsce urodzenia:  3. Nr PESEL:  

    

4. W przypadku braku nr PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:  --------------------------------------------- 

 

6. Wykształcenie 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

b) tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy:  

 

7. Zawód: 

 

wyuczony 

 

 

wykonywany 

8. Przebieg pracy zawodowej (podać wszystkie okresy zatrudnienia): 

Okres 
Nazwa zakładu pracy Miejscowość Stanowisko 

od do 

                              

                              

                              

9. Aktualny adres zamieszkania: 

 

 
 

12. Adres do korespondencji: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

13. Opcjonalnie e-mail lub telefon: 

 

 

12. Inne ważne informacje: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że dane zawarte w punktach 1, 2 i 3 są zgodne z dokumentem tożsamości Seria ...........   Nr .................... .............. 

wydanym przez ..............................................................................................................................w dniu ................. ...................... 

 
        

(miejscowość i data)  (podpis składającego ankietę) 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla Ministra Spraw 

Wewnętrznych zawartego w podstawie art. 11l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 z 2012 r. 

poz. 908, oraz z 2013 r. poz. 1635), do określenia sposobu: organizacji pracy Komisji 

Egzaminacyjnej; przeprowadzania egzaminu na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, zwanego dalej „rzeczoznawcą” oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców, 

ustalania wyniku z egzaminu lub sprawdzianu oraz trybu wnoszenia oraz zwrotu opłaty za 

przeprowadzenie egzaminu na rzeczoznawcę. 

Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia wynika ze zmiany przepisów 

upoważniających do wydania ww. aktu wykonawczego, wprowadzonych ustawą z dnia … 

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

Niniejsze rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z 2009 r. 

Nr 119, poz. 998), które obecnie reguluje kwestię organizację i sposób przeprowadzania 

egzaminu dla osób ubiegających się o sprawowanie funkcji rzeczoznawczy oraz sprawdzianu 

dla rzeczoznawców. 

Znaczna większość regulacji zawarta w niniejszym rozporządzaniu jest analogiczna jak 

w rozporządzeniu dotychczas obowiązującym. W niezmienionej formie, w stosunku do 

dotychczasowej określono kwestię zasad przeprowadzania i oceny egzaminu dla kandydatów 

na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zmiany natomiast 

wprowadzono w sposobie przeprowadzania i oceny okresowego sprawdzianu dla 

rzeczoznawców. Sprawdzian dla rzeczoznawców, podobnie jak część pisemną egzaminu na 

rzeczoznawcę, przeprowadzany będzie w formie pisemnego testu obejmującego 40 pytań 

z zakresu znajomości zmian w przepisach i stanie wiedzy technicznej ocenianego 

analogicznie jak część pisemna egzaminu na rzeczoznawcę.  

Zgodnie z niniejszym projektem egzamin na rzeczoznawcą rozpoczyna się w dniu 

i o godzinie wyznaczonej przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub jego 

Zastępcę przekazanej do wiadomości publicznej w ogłoszeniu publikowanym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.  
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Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę, 

w obecności co najmniej pięciu członków Komisji. Przed przystąpieniem do egzaminu 

zdający okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość. Nieobecność zdającego podczas 

egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, 

uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie. 

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że czas na rozwiązanie testu obejmującego 40 

pytań wynosi 40 minut, liczonych od momentu rozdania wszystkim zdającym egzemplarzy 

testu wraz z kartami odpowiedzi.  

Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący lub jego Zastępca informuje 

zdających o: 

1) sposobie przeprowadzenia egzaminu, 

2) przepisach porządkowych określonych przez Komisję obowiązujących w trakcie 

przeprowadzania egzaminu, w szczególności zasadach opuszczania sali w czasie egzaminu, 

sposobie komunikowania się z członkami Komisji i sposobie oddawania prac 

egzaminacyjnych, 

3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi, 

4) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu. 

Rozwiązanie testu polega na zakreśleniu na karcie testu odpowiedzi jednej z trzech 

propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest 

niedozwolona. W przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za 

dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów. Wyłączną podstawę ustalenia wyniku 

z testu kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie testu. 

W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę, w której jest przeprowadzany egzamin, 

jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego lub jego Zastępcy, pod 

nadzorem członka komisji wskazanego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Przed 

opuszczeniem sali zdający przekazuje przewodniczącemu karty testu. Godzina wyjścia 

i powrotu zdającego na salę zostaje odnotowana przez członka komisji w protokole przebiegu 

egzaminu.  

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w trakcie egzaminu zdający nie może 

posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Ponadto, w czasie 

rozwiązywania testu zdający nie może również korzystać z materiałów pomocniczych, 

a w szczególności aktów prawnych, Polskich Norm oraz innych opracowań. Przewodniczący 

wyklucza z egzaminu zdającego, który w jego trakcie korzystał z pomocy innej osoby, 

posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym zdającym 
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lub w inny sposób zakłócał jego przebieg. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole 

przebiegu egzaminu. 

Po upływie czasu na rozwiązanie egzaminu, członkowie komisji zbierają testy. 

Rozporządzenie przewiduje, że każdy test i kartę odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania 

problemowego, sprawdzają niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji wyznaczeni przez 

przewodniczącego. Sposób oceny egzaminu części pisemnej egzaminu na rzeczoznawcę, 

przewiduje że za odpowiedź prawidłową przyznawany jest jeden punkt dodatni, za odpowiedź 

nieprawidłową przyznawany jest jeden punkt ujemny, a za brak odpowiedzi zero punktów. 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co 

najmniej 21 punktów w wyniku sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, 

pomniejszonych o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe. 

W przypadku części ustnej egzaminu podczas rozwiązywania zadania problemowego 

zdający może korzystać z materiałów pomocniczych, a w szczególności z treści aktów 

prawnych, Polskich Norm oraz innych opracowań. 

Wynik egzaminu ustalany jest na posiedzeniu Komisji realizowanym bezpośrednio po 

przeprowadzeniu części ustnej egzaminu. Ogłoszenie wyniku egzaminu realizowane jest 

bezpośrednio po posiedzeniu Komisji w sprawie ustalenia wyniku egzaminu.  

Po zakończeniu egzaminu komisja sporządza protokół jego przebiegu. Następnie 

Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca składa wniosek do Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 

osobom, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu. Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej przyznaje prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy wydając akt 

powołania, według wzoru określonego w załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

Sprawdzian dla rzeczoznawców, podobnie jak część pisemną egzaminu na 

rzeczoznawcę, przeprowadzany będzie w formie pisemnego testu obejmującego 40 pytań 

z zakresu znajomości zmian w przepisach i stanie wiedzy technicznej. Sposób oceny 

sprawdzianu określono analogicznie do części pisemnej egzaminu na rzeczoznawcę, 

przyjmując zasadę, że za odpowiedź prawidłową przyznawany jest jeden punkt dodatni, za 

odpowiedź nieprawidłową przyznawany jest jeden punkt ujemny, a za brak odpowiedzi zero 

punktów. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 

21 punktów w wyniku sumy punktów uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, 

pomniejszonych o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe. Z przebiegu sprawdzianu 

sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie Komisji. 

Ponadto, zgodnie z niniejszym projektem, opłatę egzaminacyjną w wysokości 

wskazanej w ogłoszeniu o publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy 
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Głównej Państwowej Straży Pożarnej uiszcza się najpóźniej 30 dni przed terminem 

rozpoczęcia egzaminu na rachunek bankowy na rachunek bankowy Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej w ogłoszeniu o terminie egzaminu. 

Zwrotu opłaty za przeprowadzenie egzaminu dokonuje się na podany przez osobę 

ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu numer rachunku bankowego albo 

przekazem pocztowym w terminie 30 dni od wystąpienia od dnia przeprowadzenia egzaminu 

lub złożenia wniosku o zwrot opłaty. 

Zakres regulacji zawarty w projekcie nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Nazwa projektu 
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do 

wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

      

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Paweł Janik – dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP 

Data sporządzenia 

21.01.2014 

 
Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

 

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla Ministra Spraw Wewnętrznych zawartego 

w podstawie art. 11l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, 

poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 z 2012 r. poz. 908, oraz z 2013 r. poz. 1635), do określenia sposobu: 

organizacji pracy Komisji Egzaminacyjnej; przeprowadzania egzaminu na rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanego dalej „rzeczoznawcą” oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców, 

ustalania wyniku z egzaminu lub sprawdzianu oraz trybu wnoszenia oraz zwrotu opłaty za przeprowadzenie 

egzaminu na rzeczoznawcę. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Znaczna większość regulacji zawarta w niniejszym rozporządzaniu jest analogiczna jak w rozporządzeniu 

dotychczas obowiązującym. W niezmienionej formie, w stosunku do dotychczasowej określono kwestię zasad 

przeprowadzania i oceny egzaminu dla kandydatów na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. Zmiany natomiast wprowadzono w sposobie przeprowadzania i oceny okresowego 

sprawdzianu dla rzeczoznawców.  

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że czas na rozwiązanie testu obejmującego 40 pytań wynosi 

40 minut. 

Po zakończeniu egzaminu komisja sporządza protokół jego przebiegu.  

Sprawdzian dla rzeczoznawców, podobnie jak część pisemną egzaminu na rzeczoznawcę, przeprowadzany 

będzie w formie pisemnego testu  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

 

 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

osób ubiegające się o 

przyznanie prawa do 

wykonywania zawodu 

rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń 

przeciwpożarowych  

Wszystkie   

rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń 

przeciwpożarowych  
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(dodaj/usuń)    
(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie przekazany Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 

Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 

2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 
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rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

 

 

 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

7-03-dg 



 

 

Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)  

z dnia 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Na podstawie art. 11m ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanego dalej 

„ubezpieczeniem OC” za szkody wyrządzone w związku z: 

a) uzgadnianiem projektów budowlanych oraz projektów urządzeń 

przeciwpożarowych, 

b) wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych 

z zakresu  ochrony przeciwpożarowej; 

2) termin powstania obowiązku ubezpieczenia;  

3) minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia. 

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 

ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności, o których 

mowa w § 1. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez 

ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także 

powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, 

z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635. 
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przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony 

pozostaje we wspólnym pożyciu; 

2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po cofnięciu prawa do wykonywania zawodu 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także w okresie 

zawieszenia prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych; 

3) polegających na zapłacie kar umownych; 

4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela. 

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w § 1. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość 

w złotych … euro. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa 

ubezpieczenia OC została zawarta. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 

W porozumieniu: 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
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UZASADNIENIE 

Przepisy ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów wprowadzają zmiany m. in. do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).  

W wyniku przedmiotowych zmian rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych zostanie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z uzgadnianiem projektów 

budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych, a także wykonywaniem 

ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej (art. 11m ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej 

z art. 11m ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, na podstawie której minister właściwy 

do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego 

zakresu ubezpieczenia obowiązkowego, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia oraz 

minimalnej sumy gwarancyjnej, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz 

charakter czynności, których dotyczy ubezpieczenie. 

W § 2 projektu określono zakres ubezpieczenia OC poprzez m.in. określenie w ust. 1 

zakresu czasowego ochrony ubezpieczeniowej (tzw. trigger). Ubezpieczenie OC nie może 

bowiem prawidłowo funkcjonować bez dokładnego sprecyzowania, który moment bierze się 

pod uwagę jako wypadek ubezpieczeniowy objęty umową ubezpieczenia. 

Jednocześnie uzasadnione jest, aby z zakresu tego ubezpieczenia wyłączyć 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za enumeratywnie określone w rozporządzeniu 

szkody (§ 2 ust. 2). Wyłączenia zawierają przypadki społecznie uzasadnione, jak również 

sytuacje nadzwyczajne, którym trudno jest się przeciwstawić. Katalog wyłączeń z zakresu 

ubezpieczenia oparto także o standardy stosowane w dotychczasowej praktyce legislacyjnej 

oraz w ogólnych warunkach zakładów ubezpieczeń. 

Obowiązek ubezpieczenia będzie powstawał nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w § 1 projektu rozporządzenia, 

tj. uzgadnianie projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych, a także 
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sporządzanie ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za szkody w granicach 

odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego. Górną granicę odszkodowania wyznacza 

wysokość ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. 

Minimalna suma gwarancyjna została ustalona na poziomie równowartości w złotych 

… euro. Kwota ta będzie ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski po raz pierwszy każdego roku, w którym umowa ubezpieczenia OC 

została zawarta. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna być „wyważona”, tak aby z jednej 

strony nie obciążyć nadmiernie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia i zapewnić 

prawidłowe wykonywanie czynności, których ubezpieczenie dotyczy, a z drugiej zaś strony 

zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową. 

Przepisy rozporządzenia będą wchodziły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 

notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony na 

stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia 

miało wpływy na sektor finansów publicznych, w szczególności nie wystąpi skutek w postaci 

zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych. 

Proponowane regulacje nie zawierają rozwiązań sprzecznych z prawem Unii 

Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na rzeczoznawców do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy na mocy art. 11m ust. 1 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej będą zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia. Z danych 

udostępnionych na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

wynika, że według stanu na dzień 22 października 2013 r. w wykazie rzeczoznawców do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadających prawo do sprawowania funkcji 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych figurowało 409 podmiotów. 

Regulacje będą miały również wpływ na zakłady ubezpieczeń, posiadające zezwolenie 

na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, które będą zawierały umowy ubezpieczenia 

OC z ww. rzeczoznawcami. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Przedmiotowy projekt zostanie uzgodniony m. in. z organem właściwym w sprawach 

nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisją Nadzoru Finansowego, z Rzecznikiem 

Ubezpieczonych reprezentującym interesy osób ubezpieczonych, z Polską Izbą Ubezpieczeń 

będącą organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady 

ubezpieczeń oraz z organizacjami reprezentującymi interesy rzeczoznawców do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu. 

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności 

na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego: 

wejście w życie proponowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków 

lub zmniejszenia dochodów w sektorze finansów publicznych (w tym w budżecie państwa 

i budżetach jednostek samorządu terytorialnego), 

b) rynek pracy: 

wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy, 



– 6 – 

 

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw: 

wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, 

d) sytuację i rozwój regionalny: 

wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 

4. Wskazanie źródeł finansowania 

Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast wydatki związane z zawarciem umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, będą ponoszone przez ubezpieczające się 

podmioty, tj. rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-03-dg 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

 

z dnia  

 

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony 

przeciwpożarowej 

 

Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na 

poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej; 

2) rodzaje szkoleń równorzędnych ze szkoleniem w zawodzie strażak; 

3) zakres oraz formy realizacji szkolenia w zawodzie strażak; 

4) zakres programowy szkolenia oraz tryb ustalania programu tego szkolenia; 

5) tryb wydawania oraz wzór świadectwa o ukończeniu szkolenia. 

§ 2. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na 

poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, określa załącznik 

nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Szkolenia równorzędne ze szkoleniem w zawodzie strażak to szkolenie podstawowe 

w zawodzie strażak lub co najmniej dwa szkolenia, z których jedno jest z poziomu 

podstawowego, a drugie z poziomu uzupełniającego. 

2. Za równorzędne ze szkoleniem w zawodzie strażak uznaje się  uzyskanie efektów 

kształcenia przewidzianych dla kwalifikacji Z.22. w zawodzie technik pożarnictwa. 

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, z poziomu podstawowego to szkolenia realizowane 

zgodnie z programem: 

1) szkolenia w zakresie przekwalifikowania podoficerów zawodowych na specjalność 

                                                      
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia   Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. 

poz. 908, z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. ... 
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pożarniczą; 

2) szkolenia dowódców drużyn etatowych straży pożarnych; 

3) szkolenia dowódców drużyn nieetatowych straży pożarnych; 

4) szkolenia etatowej straży pożarnej; 

5) dokształcania zawodowego I stopnia kierowców zawodowych straży pożarnych; 

6) dokształcania zawodowego II stopnia kierowców zawodowych straży pożarnych; 

7) szkolenia szeregowców-funkcjonariuszy pożarnictwa; 

8) kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów pożarnictwa (kurs kwalifikacyjny młodszych 

podoficerów, kurs kwalifikacyjny starszych podoficerów); 

9) kształcenia podoficerów pożarnictwa; 

10) szkolenia podoficerów dla funkcjonariuszy mianowanych na stanowiska administracyjno-      

-kwatermistrzowskie; 

11) kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów pożarnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły 

zawodowej; 

12) kształcenia kwalifikacyjnego kierowców zawodowych straży pożarnych; 

13) kształcenia kwalifikacyjnego szeregowców zawodowych straży pożarnych; 

14) kształcenia kwalifikacyjnego szeregowców Państwowej Straży Pożarnej; 

15) kształcenia kwalifikacyjnego szeregowych mianowanych na stanowiska administracyjno-     

-kwatermistrzowskie Państwowej Straży Pożarnej; 

16) kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów mianowanych na stanowiska administracyjno-      

-kwatermistrzowskie Państwowej Straży Pożarnej; 

17) nauczania kwalifikacyjnego podoficerów przewidzianych na stanowiska administracyjno-     

-kwatermistrzowskie Państwowej Straży Pożarnej; 

18) kursu kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej; 

19) nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej; 

20) nauczania kwalifikacyjnego szeregowych przewidzianych na stanowiska administracyjno-    

-kwatermistrzowskie Państwowej Straży Pożarnej; 

21) szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

4. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, z poziomu uzupełniającego to szkolenia realizowane 

zgodnie z programem: 

1) kursu uzupełniającego dla kierowców Państwowej Straży Pożarnej; 

2) kursu uzupełniającego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej; 
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3) kształcenia kwalifikacyjnego strażaka-ratownika podoficera; 

4) kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej; 

5) kształcenia uzupełniającego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej na podbudowie 

kursu dla młodszych podoficerów pożarnictwa; 

6) kształcenia uzupełniającego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej na podbudowie 

kursu I stopnia kierowców zawodowych straży pożarnych; 

7) kursu kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej; 

8) nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej; 

9) nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej dla strażaków 

posiadających wykształcenie wyższe; 

10) nauczania uzupełniającego dla podoficerów na stanowiskach administracyjno-                       

-kwatermistrzowskich Państwowej Straży Pożarnej; 

11) szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

§ 4. 1. Szkolenie w zawodzie strażak obejmuje w szczególności: 

1) bezpieczeństwo i higienę służby; 

2) służbę w Państwowej Straży Pożarnej; 

3) psychologiczne aspekty działań ratowniczych; 

4) zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze; 

5) bezpieczeństwo pożarowe budynków; 

6) sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych; 

7) taktykę zwalczania pożarów; 

8) taktykę działań ratowniczych; 

9) wychowanie fizyczne. 

2. Szkolenie w zawodzie strażak organizuje się w formie szkolenia skoszarowanego, 

jednoetapowego. 

§ 5. 1. Program szkolenia, o którym mowa w § 4, zwanego dalej „szkoleniem”, stanowią 

zbiór usystematyzowanych zgodnie z zasadami dydaktyki: 

1) celowych układów umiejętności; 

2) treści szkoleń; 

3) wytycznych dotyczących realizacji procesu nauczania; 

4) zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczestnika szkolenia. 
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2. Program szkolenia zawiera: 

1) plan nauczania; 

2) szczegółowe bloki tematyczne obejmujące: 

a) cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować, 

b) materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia, 

c) wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programu, 

d) propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza, 

e) zasady przeprowadzania egzaminów końcowych. 

3. Program szkolenia opracowuje i zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej. 

§ 6. 1. Świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w § 4, wydają podmioty 

prowadzące szkolenie. 

2. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1, składa się z dokumentów określonych 

w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia. 

3. Świadectwo, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, drukuje się na białym 

papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem, w kolorze jasnoróżowym. Pierwsza strona 

świadectwa jest zdobiona giloszem (poddrukiem) z literami PSP. Strona druga jest zdobiona 

giloszem bez tych liter. Świadectwo ma format B5. Nadruk powinien być zorientowany 

symetrycznie w stosunku do pionowej i poziomej osi symetrii kartki. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3)

 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

                                                      
3) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków  jednostek ochrony 

przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 252), 

które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów. 
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Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia ... (poz. ...) 
  Załącznik nr 1 

 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY NA 

POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY W JEDNOSTKACH OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Lp. Stanowisko Wykształcenie 
Kwalifikacje do 

wykonywania zawodu 

Staż pracy 
w ochronie 

przeciwpożarowej 

1 
Kierownik i zastępca kierownika 
jednostki ochrony przeciwpożarowej 
(komendant, szef służby ratowniczej)

*)
 

wyższe inżynier pożarnictwa 3 

2 Specjalista
*)
 wyższe inżynier pożarnictwa - 

3 Inspektor
*)
 średnie technik pożarnictwa 2 

4 Dowódca kompanii wyższe inżynier pożarnictwa 2 

5 Dowódca plutonu wyższe inżynier pożarnictwa - 

6 Dowódca sekcji średnie technik pożarnictwa - 

7 Dowódca zastępu średnie strażak 3 

8 Dyżurny punktu alarmowego średnie 

technik pożarnictwa 1 

strażak 2 

9 
Kierowca-operator sprzętu 
pożarniczego

*)
 

średnie strażak - 

10 Ratownik średnie strażak 3 

11 Młodszy ratownik średnie strażak
**)

 1 

12 Stażysta średnie - - 

 
 
 
*)
 Lub osoba zajmująca analogiczne stanowisko ustalone w regulaminie jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

**)
 Dopuszczalne ukończenie jedynie szkolenia z poziomu podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 2. 
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Załącznik nr 2 
WZÓR 

ŚWIADECTWO 
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  Załącznik nr 3 

Logo szkoły Państwowej Straży Pożarnej 

Nazwa szkoły Państwowej Straży Pożarnej 

Niniejszy suplement stanowi uzupełnienie świadectwa wydawanego absolwentom szkolenia 

w zawodzie strażak poprzez dostarczenie pełnych informacji na temat wyników uzyskanych 

przez słuchacza na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak oraz uzyskanych kwalifikacji 

zawodowych. 

SUPLEMENT DO ŚWIADECTWA 

ważny ze świadectwem nr …… 

I. Informacje o posiadaczu świadectwa: 

1. Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….… 

2. Imię (imiona): ……………………………………………………………………………..………… 

3. Data urodzenia (dzień, miesiąc słownie, rok): …………………………………………….……. 

4. Miejsce urodzenia, województwo: ……………………………………………………………….. 

II. Informacje o świadectwie: 

1. Nazwa szkolenia: …………………………………………………………………………..……….. 

2. Czas trwania szkolenia (data rozpoczęcia: dzień, miesiąc słownie, rok – data zakończenia: 

dzień, miesiąc słownie, rok): ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Tytuł programu szkolenia: …………………………………………………………………………. 

4. Data zatwierdzenia programu szkolenia (dzień, miesiąc słownie, rok): …………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

III. Informacje o wynikach uzyskanych przez słuchacza na szkoleniu: 

1. Blok podstawowy szkolenia 

Lp. Przedmiot 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

Wyniki uzyskane na zaliczenie 

T P Σ T P 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 16 – 16 ocena słownie zaliczono 

2. Służba w Państwowej Straży Pożarnej 13 24 37 ocena słownie zaliczono 

3. Zjawiska fizykochemiczne i środki 

gaśnicze 
11 7 18 

ocena słownie zaliczono 

4. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych 27 82 109 ocena słownie zaliczono 

5. Taktyka zwalczania pożarów 22 55 77 ocena słownie zaliczono 

6. Taktyka działań ratowniczych 8 20 28 ocena słownie zaliczono 

7. Wychowanie fizyczne 1 12 13 ocena słownie zaliczono 

T – teoretyczne zajęcia dydaktyczne 

P – praktyczne zajęcia dydaktyczne 

Σ – suma godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych 
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2. Blok zasadniczy szkolenia 

Lp. Przedmiot 

Liczba godzin 

dydaktycznych 

Wyniki uzyskane na zaliczenie 

T P Σ T P 

1. Psychologiczne aspekty działań 

ratowniczych 
10 10 20 

zaliczono zaliczono 

2. Zjawiska fizykochemiczne i środki 

gaśnicze 
6 4 10 

ocena słownie zaliczono 

3. Bezpieczeństwo pożarowe budynków 11 6 17 ocena słownie zaliczono 

4. Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych 20 59 79 ocena słownie zaliczono 

5. Taktyka zwalczania pożarów 27 98 125 ocena słownie zaliczono 

6. Taktyka działań ratowniczych 22 72 94 ocena słownie zaliczono 

7. Wychowanie fizyczne 4 38 42 ocena słownie zaliczono 

T – teoretyczne zajęcia dydaktyczne 

P – praktyczne zajęcia dydaktyczne 

Σ – suma godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych 

IV. Dodatkowe informacje: 

1. Informacje o uzyskanych w ramach szkolenia wyróżnieniach/ nagrodach: ……………… 

………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Informacje o szkoleniach ukończonych w ramach szkolenia podstawowego w zawodzie 

strażak: ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Dalsze informacje: ……………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………….…….…

……………………………………………………………………………………………………… 

V. Informacje na temat oceniania na szkoleniu: 

1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak jest realizowane w dwóch blokach, 

w następującej kolejności: blok podstawowy – przeszkolenie z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej oraz blok zasadniczy. 

2. Słuchacz zalicza blok podstawowy po uzyskaniu: 

 pozytywnej oceny z egzaminu z przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, 

 zaliczenia na ocenę pozytywną z poszczególnych przedmiotów przewidzianych 

w bloku podstawowym, 

 zaliczenia zakresu praktycznego przed komisją z przedmiotów „Sprzęt do działań 

ratowniczo-gaśniczych”, „Taktyka zwalczania pożarów” oraz „Taktyka działań 

ratowniczych”. 

3. Słuchacz zalicza blok zasadniczy po: 

 zaliczeniu bloku podstawowego, 

 ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z 

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

 uzyskaniu zaliczenia z każdego z przedmiotów przewidzianych w bloku zasadniczym. 

4. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje w zawodzie strażak po zdaniu egzaminu końcowego 

w części teoretycznej i praktycznej.



– 10 – 
 

 

5. Część teoretyczną egzaminu końcowego przeprowadza się z zastosowaniem testów 

egzaminacyjnych z przedmiotów „Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych”, „Taktyka 

zwalczania pożarów” oraz „Taktyka działań ratowniczych”. 

6. Część praktyczną egzaminu końcowego przeprowadza się w formie zadania praktycznego 

odpowiadającego działaniom ratowniczo-gaśniczym prowadzonym przez Państwową Straż 

Pożarną, łączącego treści kształcenia z przedmiotów „Sprzęt do działań ratowniczo-

gaśniczych”, „Taktyka zwalczania pożarów” oraz „Taktyka działań ratowniczych”. 

7. Na zajęciach teoretycznych na szkoleniu, jak również w części teoretycznej egzaminu 

końcowego, stosuje się pomiar sprawdzający wielostopniowy z zastosowaniem następującej 

skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

8. Na zajęciach praktycznych na szkoleniu, jak również w części praktycznej egzaminu 

końcowego, stosuje się pomiar sprawdzający jednostopniowy z zastosowaniem skali ocen: 

zaliczył (słuchacz wykonał zadanie) i nie zaliczył (słuchacz nie wykonał zadania). 

VI. Informacje o kwalifikacjach uzyskanych przez posiadacza suplementu: 

1. Posiadacz suplementu posiada kwalifikacje w zawodzie strażak, odpowiadające efektom 

kształcenia przewidzianym w kwalifikacji Z.22 w kształceniu w zawodzie technik 

pożarnictwa. 

2. Posiadacz suplementu jest uprawniony do pełnienia służby w jednostce ratowniczo-

gaśniczej, w tym do wykonywania zadań w ramach funkcji przewidzianych dla zastępu, 

z wyłączeniem funkcji dowódcy zastępu. 

3. Posiadacz suplementu jest uprawniony w trakcie pełnienia służby w jednostce organizacyjnej 

Państwowej Straży Pożarnej, do eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego, 

przewidzianego w programie kształcenia w zawodzie strażak, o ile nie są wymagane 

dodatkowe uprawnienia państwowe. 

VII. Poświadczenie suplementu: 

1. Data wydania suplementu (dzień, miesiąc słownie, rok): …………………………………… 

2. Pieczęć imienna komendanta szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz podpis 

m.p 
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UZASADNIENIE 

 

1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmiany 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków 

jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 252) zostało wydane na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 

z poźn. zm.). Zmiana ustawy, na podstawie której zostało wydane niniejsze rozporządzenie, 

pociąga za sobą konieczność wydania nowego rozporządzenia w oparciu o nową delegację 

ustawową wprowadzoną ustawą o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów. 

Oznacza to, że niniejsze rozporządzenie stanowi wypełnienie zapisów delegacji zawartej 

w art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w brzmieniu 

nadanym wspomnianą ustawą zmieniającą. 

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym 

W rozporządzeniu określono szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać 

pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, 

uwzględniając kwalifikacje do wykonywania zawodu, a nie kwalifikacje zawodowe, jak ma to 

miejsce obecnie. W związku z wprowadzeniem jednoetapowego szkolenia podstawowego 

w zawodzie strażak wymieniono w rozporządzeniu rodzaje szkoleń równorzędnych ze 

szkoleniem w zawodzie strażak, które były realizowane w Polsce poprzednio. Po raz pierwszy 

dokonano próby wyraźnego uporządkowania kwalifikacji w tym obszarze oraz kompleksowego 

rozwiązania kwestii równorzędności szkoleń w zawodzie strażak. Określono także zakres 

tematyczny szkolenia w zawodzie strażak oraz podmioty uprawnione do prowadzenia takich 

szkoleń. 

Doprecyzowano formę i wzór świadectwa ukończenia szkolenia oraz dodano suplement do 

świadectwa ukończenia szkolenia. 

W związku ze zmianą upoważnienia ustawowego do wydania niniejszego rozporządzenia, 

w którym rozróżniono kwestie kwalifikacji i szkoleń strażaków jednostek ochrony 

przeciwpożarowej od nadawania uprawnień inspektorów ochrony przeciwpożarowej i ich 
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szkoleń, pominięto w projekcie niniejszego rozporządzenia zagadnienia związane z osobami 

wykonującymi czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ich przygotowania do 

wykonywania tychże czynności. 

3. Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych 

Rozporządzenie uporządkuje i wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z kwalifikacjami 

w zawodzie strażak, które na skutek przeobrażeń w ochronie przeciwpożarowej ulegały zmianom 

czego efektem było pojawienie się różnych rodzajów szkoleń pożarniczych. 

Projektowane zmiany zwiększą dostęp do wykonywania zadań w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej przez inżynierów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w związku 

z czym nie podlega procedurze notyfikacyjnej przed Komisją Europejską. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

      

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jacek Borowski – dyrektor Biura Szkolenia KG PSP 

Data sporządzenia 

21.01.2014 
 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

 

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm). Nowe brzmienie przepisu 

zostało nadane ustawą o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

(Dz. U. z ... poz. ...) 
 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzenie w projektowanym rozporządzeniu: 

6) szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych 

stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej; 

7) rodzajów szkoleń równorzędnych ze szkoleniem w zawodzie strażak; 

8) zakresu oraz formy realizacji szkolenia w zawodzie strażak; 

9) zakres programowy szkolenia oraz tryb ustalania programu tego szkolenia; 

10) trybu wydawania oraz wzór świadectwa o ukończenie szkolenia. 
 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

 

 

 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

jednostki ochrony 

przeciwpożarowej 

Wszystkie  kwalifikacje pracowników 

jednostek ochrony 

przeciwpożarowej 

    

    

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie przekazany Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 
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Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 

2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu duże przedsiębiorstwa  
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niepieniężnym sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/03/BS 



 

 

 

Projekt  

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

 

z dnia 

 

w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej 

 

Na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk służbowych 

oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na 

określonych stanowiskach służbowych, z uwzględnieniem: 

1) rodzaju stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych; 

2) stażu służby lub pracy wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych; 

3) wymaganego wykształcenia do zajmowania niektórych stanowisk służbowych. 

 

§ 2. 1. Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, 

maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk służbowych oraz dodatkowe 

wymagania w zakresie stażu służby lub pracy i wykształcenia określają załączniki do 

rozporządzenia: 

1) nr 1 – w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej; 

2) nr 2 – w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej; 

3) nr 3 – w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej; 

4) nr 4 – w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz pozostałych szkołach Państwowej 

Straży Pożarnej, instytutach badawczych Państwowej Straży Pożarnej 

i Centralnym Muzeum Pożarnictwa. 

                                                 
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 



2 

 

2. Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do 

pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej określa załącznik nr 5 do 

rozporządzenia. 

 

§ 3. Do wymaganego stażu służby dla określonego stanowiska służbowego nie wlicza się 

okresu służby kandydackiej. 

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 

2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. Nr 54, poz. 448). 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/28rch 



Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia ... (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1 

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE SŁUŻBOWE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ  
W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 

Lp. 
Rodzaj 

stanowiska 
Stanowiska służbowe 

Maksymalny 

stopień 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie 

stażu służby wykształcenia  

1 2 3 4 5 6 

1 

Oficerskie 

Komendant Główny PSP 
1),

 
C) 

generał brygadier 15 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia 
3) 

2 Zastępca Komendanta Głównego PSP 
1),

 
C) 

nadbrygadier 15 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia 
3) 

3 Dyrektor biura 
2),

 
C) 

starszy brygadier 12 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
3) 

4 Zastępca dyrektora biura 
2),

 
C) 

starszy brygadier 10 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
3) 

5 Doradca Komendanta 
C) 

starszy brygadier 12 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
3) 

6 Główny specjalista 
C) 

starszy brygadier 10 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
3) 

7 Naczelnik wydziału 
2),

 
C) 

starszy brygadier 10 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
3) 

8 Koordynator ratownictwa medycznego służby
C) 

brygadier 5 
4) 

wyższe medyczne 

9 Kapelan krajowy 
C) 

brygadier - według odrębnych przepisów 

10 Zastępca naczelnika wydziału 
2),

 
C) 

brygadier 8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
3) 

11 Dyżurny operacyjny kraju 
1),

 
Z) 

brygadier 8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym 

12 Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju 
1),

 
Z) 

brygadier 6  
13 Kierownik sekcji 

2),
 
C) 

młodszy brygadier 6 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym 

14 Starszy specjalista 
C) 

młodszy brygadier 5  
15 Specjalista 

C) 
starszy kapitan 4  

16 

Aspiranckie 

Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju 
5),

 
Z) 

aspirant sztabowy 5  
17 Starszy inspektor 

C) 
aspirant sztabowy 5  

18 Inspektor 
C) 

starszy aspirant 3  
19 

Podoficerskie 

Starszy ratownik-kierowca 
6),

 
C)

, 
Z) 

starszy ogniomistrz 5  
20 Starszy technik 

C) 
starszy ogniomistrz 5  

21 Ratownik-kierowca 
6),

 
C)

, 
Z) 

ogniomistrz 3  
22 Technik 

C) 
ogniomistrz 3  

23 
Szeregowe 

Młodszy technik 
C) 

starszy strażak 1  
24 Stażysta 

7),
 
C),

 
Z) 

starszy strażak -  
 

1) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 1- 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

2) Dla stanowiska służbowego związanego z kierowaniem działaniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji! o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

3) Studia I stopnia lub II stopnia lub III stopnia lub studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe - uwzględniające w programach nauczania treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym 

stanowisku, lub ukończenie takich studiów w okresie 3 lat od powołania lub mianowania, inne niż te, w wyniku których strażak uzyskał tytuł magistra lub równorzędny 

4) Wymagane doświadczenie zawodowe w szpitalnym oddziale ratunkowym lub zespole ratownictwa medycznego 

5) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka mianowanego na to stanowisko przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 

6) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej kategorii C 

7) W okresie służby przygotowawczej 

C) Codzienny rozkład czasu służby 

Z) Zmianowy rozkład czasu służby 

03/29rch 



4 

 
Załącznik nr 2 

 

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE SŁUŻBOWE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ  
W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 

Lp. 

Rodzaj 

stanowiska 

służbowego 

Stanowiska służbowe Maksymalny 
stopień 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie 

stażu służby wykształcenia  

1  Komendant Wojewódzki PSP 
1),

 
C) 

nadbrygadier 15 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
2) 

2  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP 
1),

 
C) 

starszy brygadier 12 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia
2) 

3  Naczelnik wydziału 
3), C) 

starszy brygadier 8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym 

4  Naczelnik ośrodka szkolenia 
4), C) 

starszy brygadier 8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym 

5  Zastępca naczelnika wydziału 
3), C) 

brygadier 6  
6  Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia 

4), C) 
brygadier 6  

7  Dyżurny operacyjny 
Z) 

brygadier 8  
8  Główny specjalista 

C) 
brygadier 6 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym 

9  Oficer operacyjny 
1), Z) 

brygadier 8  
10  Główny księgowy 

5), C) 
brygadier -  

11 Oficerskie Koordynator ratownictwa medycznego służby 
C) 

młodszy brygadier 3 
6)

 wyższe medyczne 

12  Radca prawny 
5), C) 

młodszy brygadier -  
13  Lekarz 

5), C) 
młodszy brygadier -  

14  Kapelan wojewódzki 
C) 

młodszy brygadier - według odrębnych przepisów 

15  Kierownik sekcji 
3), C) 

młodszy brygadier 5  
16  Zastępca dyżurnego operacyjnego 

Z) 
młodszy brygadier 6  

17  Starszy specjalista 
C) 

młodszy brygadier 4  
18  Starszy wykładowca 

4),
 
7),

 
C) 

młodszy brygadier 6  
19  Specjalista 

C) 
starszy kapitan 3  

20  Wykładowca 
4), 7), C) 

starszy kapitan 4  
21  Młodszy specjalista 

C) 
kapitan 1  

22  Starszy inspektor 
C) 

aspirant sztabowy 5  
23  Starszy instruktor 

4), 7), C), Z) 
aspirant sztabowy 4  

24  Instruktor 
4), 7), C), Z) 

aspirant sztabowy 3  
25 Aspiranckie Pomocnik dyżurnego operacyjnego 

Z) 
aspirant sztabowy 4  

26  
 

Starszy operator sprzętu specjalnego 
7), 8), 9), C), Z) 

aspirant sztabowy 3  

27  Inspektor 
C) 

starszy aspirant 3  



5 

 
28  

 
Młodszy instruktor 

4), 7), C),
 
Z) 

aspirant 2  

29  
 

Młodszy inspektor 
C) 

aspirant 2  

30 Podoficerskie Operator sprzętu specjalnego 
7), 8), 9), C), Z) 

starszy ogniomistrz 5  
31  

 
Starszy ratownik-kierowca 

10),C),
 
Z) 

starszy ogniomistrz 5  

32  
 

Starszy technik 
C) 

starszy ogniomistrz 5  

33  
 

Ratownik-kierowca 
10),

 
C),

 
Z) 

ogniomistrz 3  

34  
 

Technik 
C) 

ogniomistrz 3  

35 Szeregowe Młodszy ratownik-kierowca 
10),

 
C),

 
Z) 

starszy strażak 1  
36  

 
Młodszy technik 

C) 
starszy strażak 1  

37  
 

Stażysta 
11), C),

 
Z) 

starszy strażak -  

 
1)

 Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
2)

 Studia I stopnia lub II stopnia lub III stopnia lub studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe - uwzględniające w programach nauczania treści odpowiadające zadaniom 

realizowanym na zajmowanym stanowisku, lub ukończenie takich studiów w okresie 3 lat od powołania lub mianowania, inne niż te, w wyniku których strażak uzyskał tytuł magistra 

lub równorzędny 
3)

 Dla stanowiska służbowego związanego z kierowaniem działaniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
4)

 Wymagane przygotowanie pedagogiczne 

5)
 Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka mianowanego na to stanowisko przed dniem wejścia w życie rozporządzen ia 

6)
 Wymagane doświadczenie zawodowe w szpitalnym oddziale ratunkowym lub zespole ratownictwa medycznego 

7)
 Stanowisko służbowe tylko w ośrodku szkolenia 

8)
 Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej kategorii C oraz przeszkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu, wymagających 

dodatkowych uprawnień lub przeszkolenia 
9)

 W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne 

10)
 Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej kategorii C 

11)
 W okresie służby przygotowawczej 

C)
  Codzienny rozkład czasu służby 

Z)
  Zmianowy rozkład czasu służby 

 

 

03/30rch 
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Załącznik nr 3 

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE SŁUŻBOWE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH 

POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

Lp. 
Rodzaj 

stanowiska 
służbowego 

Stanowiska służbowe 
Maksymalny 

stopień Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie 

 
 

 
 

 
 

 
 

stażu służby wykształcenia  

1 Oficerskie Komendant powiatowy (miejski) PSP 
1),

 
C) starszy 

brygadier 
10 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym; studia

2) 

2 
 
 

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP 
1),

 
C) 

starszy 
brygadier 

8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym 

3 
 
 

Naczelnik wydziału 
3),

 
C) 

brygadier 6 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym 

4 
 
 

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 
1),

 
C) 

brygadier 6  

5 
 
 

Zastępca naczelnika wydziału 
3),

 
C) młodszy 

brygadier 
4  

6 
 
 

Dyżurny operacyjny 
Z) młodszy 

brygadier 
4  

7 
 
 

Oficer operacyjny 
1),

 
Z) młodszy 

brygadier 
6  

8 
 
 

Główny księgowy 
4),

 
C) młodszy 

brygadier 
-  

9 
 
 

Kierownik sekcji 
3),

 
C) młodszy 

brygadier 
4  

10 
 
 

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej 
1),

 
C) młodszy 

brygadier 
4  

11 
 
 

Dowódca zmiany 
5),

 
Z) młodszy 

brygadier 
4  

12 
 
 

Starszy specjalista 
C) młodszy 

brygadier 
4  

13 
 
 

Lekarz 
4),

 
C) 

starszy kapitan -  

14 
 
 

Zastępca dyżurnego operacyjnego 
Z) 

starszy kapitan 4  

15 
 
 

Zastępca dowódcy zmiany 
5),

 
Z) 

starszy kapitan 4  

16 
 
 

Specjalista 
C) 

starszy kapitan 3  

17 
 
 

Młodszy specjalista 
C) 

kapitan 1  

18 Aspiranckie Dowódca sekcji 
Z) aspirant 

sztabowy 
5 

6) 
 

19 
 
 

Dowódca zastępu 
Z) aspirant 

sztabowy 
3 

6) 
 

20 
 
 

Dyżurny stanowiska kierowania 
Z) aspirant 

sztabowy 
3  

21 
 
 

Starszy specjalista ratownik 
7),

 
Z) aspirant 

sztabowy 
3  

22 
 
 

Starszy inspektor 
C) aspirant 

sztabowy 
5  

23 
 
 

Starszy operator sprzętu specjalnego 
8),

 
Z) aspirant 

sztabowy 
6  

24 
 
 

Pomocnik dyżurnego operacyjnego 
Z) starszy 

aspirant 
3  

25 
 
 

Inspektor 
C) starszy 

aspirant 
3  

26 
 
 

Młodszy inspektor 
C) 

aspirant 1  

27 Podoficerskie Specjalista ratownik 
7),

 
Z) starszy 

ogniomistrz 
7  

28 
 
 

Operator sprzętu specjalnego 
8),

 
Z) starszy 

ogniomistrz 
5  

29 
 
 

Dyspozytor 
Z) starszy 

ogniomistrz 
5  

30 
 
 

Starszy ratownik-kierowca 
9),

 
C),

 
Z) starszy 

ogniomistrz 
5  

31 
 
 

Starszy ratownik 
Z) starszy 

ogniomistrz 
5 

10) 
 

32 
 
 

Starszy technik 
C) starszy 

ogniomistrz 
5  

33 
 
 

Ratownik 
Z) 

ogniomistrz 3  

34 
 
 

Ratownik-kierowca 
9),

 
C),

 
Z) 

ogniomistrz 3  

35 
 
 

Technik 
C) 

ogniomistrz 3  

36 Szeregowe Młodszy specjalista ratownik 
7),

 
Z) 

starszy strażak 1  

37 
 
 

M łodszy ratownik 
Z) 

starszy strażak 1  

38 
 
 

Młodszy ratownik-kierowca 
9),

 
C),

 
Z) 

starszy strażak 1  

39 
 
 

Młodszy technik 
C) 

starszy strażak 1  

40 
 
 

Stażysta 
11),

 
C),

 
Z) 

starszy strażak -  

1)
 Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

2)
 Studia I stopnia lub II stopnia lub III stopnia lub studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe - uwzględniające w programach nauczania treści odpowiadające zadaniom 
realizowanym na zajmowanym stanowisku! lub ukończenie takich studiów w okresie 3 lat od powołania lub mianowania! inne niż teI w wyniku których strażak uzyskał tytuł magistra lub 
równorzędny 

3)
 Dla stanowiska służbowego związanego z kierowaniem działaniami ratowniczymi wymagane posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

4)
 Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka mianowanego na to stanowisko przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 

5)
 Wymagane posiadanie kwalifikacji o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 6 i 7 czy art. 36 ust. 4 ? ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

6)
 Nie dotyczy absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej skierowanych do służby stałej 

7)
 Wymagane przeszkolenie specjalistyczne odpowiednie do realizacji zadań w ramach specjalistycznych grup ratowniczych 

8)
 Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej kategorii C oraz przeszkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu1 wymagających dodatkowych 
uprawnień lub przeszkolenia 

9)
 Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej kategorii C 

10)
 Nie dotyczy absolwentów szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej skierowanych do służby stałej 

11)
 W okresie służby przygotowawczej 

C)
 Codzienny rozkład czasu służby 

Z)
 Zmianowy rozkład czasu służby 

 

03/31rch 
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Załącznik nr 4 

 

 

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ ORAZ POZOSTAŁYCH SZKOŁACH 

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA 

  

Lp. 

Rodzaj 
stanowis

ka 
służbow

ego 
Stanowiska służbowe Maksymalny stopień 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w 
zakresie Jednostka organizacyjna  

Państwowej Straży Pożarnej 

 
 

stażu 
służby wykształcenia  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

O
fi
c
e

rs
k
ie

 

Rektor-Komendant 
C) 

nadbrygadier 15 według odrębnych przepisów SGSP      

2 Dyrektor 
C) 

starszy brygadier - według odrębych przepisów  IB     

3 Dyrektor 
C) 

starszy brygadier 12 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym; studia 

1)   CMP    

4 Komendant 
C) 

starszy brygadier 12 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym; studia 

1)    CS SA SP 

5 Prorektor 
C) 

starszy brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

6 Prorektor właściwy do spraw operacyjnych 
2)

' 
C) 

starszy brygadier 10 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym; studia 

1) SGSP      

7 Zastępca komendanta 
3)

, 
4)

, 
C) 

starszy brygadier 10 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym; studia 

1)    CS SA SP 

8 Zastępca dyrektora 
C) 

starszy brygadier 8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

 IB     

9 Dziekan 
C) 

starszy brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

10 Kanclerz 
C) 

starszy brygadier 10 
5) 

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

SGSP      

11 Prodziekan 
C) 

starszy brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

12 Kierownik katedry 
C) 

starszy brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

13 Profesor zwyczajny 
C) 

starszy brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

14 Profesor nadzwyczajny 
C) 

starszy brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

15 Dowódca pododdziałów szkolnych 
2)

, 
C) 

starszy brygadier 8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

SGSP   CS SA  

16 Naczelnik wydziału 
C) 

starszy brygadier 8 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

  CMP CS 
3)

 
4) SA 

3)
 

4) SP 
3)

' 
4) 

17 Główny specjalista 
C) 

starszy brygadier 10 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym; studia 

1) SGSP IB  CS SA  

18 Kierownik działu 
C) 

starszy brygadier 8 
5) 

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

SGSP      

19 Kierownik działu 
3)

, 
C) 

młodszy brygadier 6 
5) 

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

   CS SA SP 

20 Zastępca kierownika działu 
C) 

brygadier 4 
5)

  SGSP      

21 Główny ksiegowy 
6)

, 
C) 

brygadier -     CS SA SP 

22 Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej 
2)

, 
C) 

brygadier 6  
SGSP   CS SA SP 

23 Kierownik zakładu 
C) 

brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

24 Kierownik zakładu 
C) 

brygadier 6 
5)

 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

 IB     

25 Kierownik zespołu przedmiotowego 
3)

, 
C) 

brygadier 6 
5)

 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

   CS SA  

26 Zastępca naczelnika wydziału 
3)

, 
4)

, 
C) 

brygadier 6 
5)

 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

   CS SA SP 

27 Adiunkt 
C) 

brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

28 Adiunkt 
C) 

brygadier 5 
5)

 stopień naukowy doktora  IB     

29 Starszy wykładowca 
C) 

brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

30 Starszy wykładowca 
3)

, 
C) 

brygadier 6 
5)

 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

   CS SA SP 

31 Zastępca dowódcy jednostki 
ratowniczo-gaśniczej 

2)
, 

C) 
młodszy brygadier 4  

SGSP   CS SA SP 

32 Zastępca kierownika zakładu 
C) 

młodszy brygadier 4 
5)

 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

 IB     
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33 Dowódca kompanii szkolnej 
C) 

młodszy brygadier 4  SGSP   CS SA SP 

34 Kierownik pracowni 
C) 

młodszy brygadier 4 
5)

  SGSP      

35 Koordynator ratownictwa medycznego 
służby 

C) 
młodszy brygadier 3 

7)
 wyższe medyczne 

SGSP   CS SA SP 

36 Lekarz 
6)

, 
C) 

młodszy brygadier -     CS SA  

37 Wykładowca 
C) 

młodszy brygadier - według odrębnych przepisów SGSP      

38 Wykładowca 
3)

, 
C) 

młodszy brygadier 4 
5)

 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

   CS SA SP 

39 Starszy specjalista 
C) 

młodszy brygadier 4 
5)

  SGSP   CS SA SP 

40 Dowódca zmiany 
2)

, 
Z) 

młodszy brygadier 4  SGSP   CS SA SP 

41 Kierownik referatu 
C) 

starszy kapitan 4 
5)

  SGSP      

42 Zastępca dowódcy zmiany 
2)

, 
Z) 

starszy kapitan 4  SGSP   CS SA SP 

43 Specjalista 
C) 

starszy kapitan 3 
5)

  SGSP IB  CS SA SP 

44 Lektor 
C) 

starszy kapitan - według odrębnych przepisów SGSP      

45 Lektor 
3)

, 
C) 

starszy kapitan 4 
5)

 wyższe z tytułem zawodowym magistra lub 
równorzędnym 

   CS SA  

46 Zastępca dowódcy kompanii szkolnej 
C) 

kapitan 2  SGSP   CS SA  

47 Asystent 
C) 

kapitan - według odrębnych przepisów SGSP      

48 Młodszy specjalista 
C) 

kapitan 1 
5)

  SGSP   CS SA SP 

49 

A
s
p

ir
a
n

c
k
ie

 

Dowódca sekcji    
Z) 

aspirant sztabowy 5 
8)

  SGSP   CS SA SP 

50 Dowódca zastępu    
Z) 

aspirant sztabowy 3 
8)

  SGSP   CS SA SP 

51 Dyżurny stanowiska kierowania 
Z) 

aspirant sztabowy 3  SGSP   CS SA SP 

52 Starszy specjalista ratownik 
9)

    
Z) 

aspirant sztabowy 3  SGSP   CS SA SP 

53 Starszy inspektor 
C) 

aspirant sztabowy 5  SGSP IB  CS SA SP 

54 Starszy instruktor 
3)

, 
C)

, 
Z) 

aspirant sztabowy 4  SGSP   CS SA SP 

55 Instruktor 
C)

, 
Z) 

aspirant sztabowy - według odrębnych przepisów SGSP      

56 Instruktor 
3)

, 
C)

, 
Z) 

aspirant sztabowy 3     CS SA SP 

57 Starszy operator sprzętu specjalnego 
10)

,    
C)

, 
Z) 

aspirant sztabowy 3  
SGSP   CS SA SP 

58 Inspektor 
C) 

starszy aspirant 3  SGSP   CS SA SP 

59 Młodszy instruktor 
3)

, 
C)

, 
Z) 

aspirant 2  SGSP   CS SA SP 

60 Młodszy inspektor 
C) 

aspirant 2  SGSP   CS SA SP 

61 

P
o

d
o

fi
c
e

rs
k
ie

 

Dyspozytor 
Z) 

starszy ogniomistrz 5  SGSP   CS SA SP 

62 Specjalista ratownik 
9)

, 
Z) 

starszy ogniomistrz 7  SGSP   CS SA SP 

63 Operator sprzętu specjalnego 
10)

, 
Z)

, 
C) 

starszy ogniomistrz 5  SGSP   CS SA SP 

64 Starszy ratownik-kierowca 
12)

, 
C)

, 
Z) 

starszy ogniomistrz 5  SGSP   CS SA SP 

65 Starszy ratownik 
Z) 

starszy ogniomistrz 5 
13)

  SGSP   CS SA SP 

66 Starszy technik 
C) 

starszy ogniomistrz 5  SGSP IB CMP CS SA SP 

67 Ratownik 
Z) 

ogniomistrz 3  SGSP   CS SA SP 

68 Ratownik-kierowca 
12)

, 
C)

, 
Z) 

ogniomistrz 3  SGSP IB  CS SA SP 

69 Technik 
C) 

ogniomistrz 3  SGSP IB  CS SA SP 

70 

S
z
e

re
g
o

w
e
 Młodszy specjalista ratownik 

9)
, 

Z) 
starszy strażak 1  SGSP   CS SA SP 

71 Młodszy ratownik 
Z) 

starszy strażak 1  SGSP   CS SA SP 

72 Młodszy ratownik-kierowca 
12)

, 
C)

, 
Z) 

starszy strażak 1  SGSP   CS SA SP 

73 Młodszy technik 
C) 

starszy strażak 1  SGSP IB  CS SA SP 

74 Stażysta 
14)

 
C)

 
Z) 

starszy strażak -  SGSP   CS SA SP 

Użyte skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają: 
SGSP - Szkołę Główną Służby Pożarniczej 
SA - Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
CS - Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej 
SP - Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej 
IB – Instytut  Badawczy 
CMP - Centralne Muzeum Pożarnictwa 

1) Studia I stopnia lub II stopnia lub III stopnia lub studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe - uwzględniające w programach nauczania treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku, lub ukończenie 
takich studiów w okresie 3 lat od powołania lub mianowania, inne niż te, w wyniku których strażak uzyskał tytuł magistra lub równorzędny 

2) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 1- 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
3) Wymagane przygotowanie pedagogiczne (w przypadku zastępcy komendanta dotyczy zastępcy komendanta do spraw dydaktycznych, w przypadku naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika wydziału oraz kierownika działu dotyczy naczelnika 

wydziału, zastępcy naczelnika wydziału oraz kierownika działu nadzorującego realizację procesu kształcenia) 
4) Dla stanowiska służbowego związanego ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 4  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej 
5) Wymagany staż służby i/lub pracy 
6) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka mianowanego na to stanowisko przed dniem wejścia w życie rozporządzen ia 
7) Wymagane doświadczenie zawodowe w szpitalnym oddziale ratunkowym lub zespole ratownictwa medycznego 
8) Nie dotyczy absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej skierowanych do służby stałej 
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9) Wymagane przeszkolenie specjalistyczne odpowiednie do realizacji zadań w ramach specjalistycznych grup ratowniczych 
10) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej kategorii C oraz przeszkolenie specjalistyczne w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu, wymagających dodatkowych uprawnień lub przeszkolenia 
11) W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne 
12) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami co najmniej kategorii C 
13) Nie dotyczy absolwentów szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej skierowanych do służby stałej 
14) W okresie służby przygotowawczej 
C) Codzienny rozkład czasu służby 

Z) Zmianowy rozkład czasu służby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/32rch 
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Załącznik nr 5 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE 

PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

A. Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 
 

Lp. Rodzaj stanowiska 

służbowego 

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny Maksymalny stopień Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie 

staż służby         wykształcenia  

1 2 3 4 5 6 

I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

1 Oficerskie Główny specjalista starszy brygadier 10 tytuł magistra lub równorzędny; studia 
1) 

2 Starszy specjalista młodszy brygadier 5  
3 Specjalista starszy kapitan 4  
4 Młodszy specjalista kapitan 1 

2) 

 
II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 

1 Oficerskie Starszy specjalista młodszy brygadier 4  
2 Specjalista starszy kapitan 3  
3 Młodszy specjalista kapitan 1 

2) 

 
 

B. Wojskowe straże pożarne 
 

Lp. Rodzaj stanowiska 

służbowego 

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny Maksymalny stopień Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie 

staż służby          wykształcenia  

1 2 3 4 5 6 

1 Oficerskie Dowódca wojskowej straży pożarnej
3
' brygadier 6  

2 Zastępca dowódcy wojskowej straży pożarnej 3) młodszy brygadier 4  
3 Aspiranckie Dowódca sekcji aspirant sztabowy 5  
4 Dowódca zastępu aspirant sztabowy 3  
5 Podoficerskie Starszy ratownik - kierowca starszy ogniomistrz 5  
6 Technik ogniomistrz 3  
7 Ratownik - kierowca ogniomistrz 3  
8 Ratownik ogniomistrz 3  
9 

Szeregowe 

Młodszy ratownik - kierowca starszy strażak 1 2) 

 
10 Młodszy ratownik starszy strażak 1 2)  

1) Studia I stopnia lub II stopnia lub III stopnia lub studia jednolite magisterskie lub studia podyplomowe - uwzględniające w programach nauczania treści odpowiadające 

zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku, lub ukończenie takich studiów w okresie 3 lat od powołania lub mianowania, inne niż te w wyniku których strażak 

uzyskał tytuł magistra lub równorzędny Wymagany staż służby i/lub pracy 

2) Wymagane posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 1–5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/33rch 
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UZASADNIENIE 

 

1. Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmiany 

Sprawa stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, 

maksymalnych stopni służbowych, wymagań kwalifikacyjnych jakim powinni odpowiadać 

strażacy na określonych stanowiskach służbowych – jest regulowana rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk 

służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 54, 

poz. 448). Wydanie nowego rozporządzenia uzasadnione jest koniecznością: 

1) dostosowania treści rozporządzenia do zmian wynikających z projektu ustawy 

o zmianie ustaw regulujących dostęp do wykonywania niektórych zawodów, 

2) dostosowania terminologii wynikającej z nadanie przez Radę Ministrów Centrum 

Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego 

w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 181, 

poz. 1219), 

3) uporządkowania przypisów występujących w załącznikach, określających 

wymagania kwalifikacyjne wynikających z proponowanych zmian do Ustawy 

o Państwowej Straży Pożarnej i potrzeb służby. 

2. Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym 

Zarówno w treści rozporządzenia jak i treści załączników do rozporządzenia zrezygnowano 

z dotychczasowego odniesienia do wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego  przy 

określaniu dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych i pozostawiono jedynie odniesienie do 

wykształcenia. Ponadto dotychczasowe określenie  jednostki badawczo-rozwojowe zastąpiono 

odpowiednio instytutami badawczymi.  

W związku z tym, że obowiązujące rozporządzenie, wprowadziło ograniczenie możliwości  

mianowania strażaków na stanowiska: głównego księgowego, radcy prawnego oraz lekarza  to 

stanowiska te pozostają nadal w przepisie, gdyż są na nich mianowani funkcjonariusze 

Państwowej Straży Pożarnej, dla których konieczne było utrzymanie wcześniej określonych 

wymagań kwalifikacyjnych.  

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.  
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Nazwa projektu 

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej 

Straży Pożarnej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Tomasz Zając – dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP 

Data sporządzenia 

21.01.2014 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

 

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm). Nowe brzmienie przepisu zostało nadane ustawą 

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z ... poz. ...) 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

4) dostosowania treści rozporządzenia do zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących 

dostęp do wykonywania niektórych zawodów; 

5) dostosowania terminologii wynikającej z nadanie przez Radę Ministrów Centrum Naukowo-Badawczemu 

Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu 

badawczego (Dz. U. Nr 181, poz. 1219); 

6) uporządkowania przypisów występujących w załącznikach, określających wymagania kwalifikacyjne 

wynikających z proponowanych zmian do Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i potrzeb służby. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

 

 

 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

jednostki organizacyjne 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

Wszystkie  kwalifikacje do zajmowania 

stanowisk 

    

    

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie przekazany związkom zawodowym działającym w ramach 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 

2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

03/34rch 



 
 

Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

z dnia 

w sprawie trybu kierowania na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania 

stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe 

przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami 

ratowniczymi 

 

Na podstawie art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na 

przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej 

Straży Pożarnej oraz na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk 

związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. 

§ 2. Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich 

w Państwowej Straży Pożarnej kierują odpowiednio: 

1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej; 

2) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej; 

3) w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej; 

4) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej   

– komendant szkoły; 
                                                      
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 
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5) w instytucie badawczym Państwowej Straży Pożarnej – dyrektor instytutu badawczego 

Państwowej Straży Pożarnej; 

6) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa – dyrektor muzeum. 

§ 3. Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych 

z kierowaniem działaniami ratowniczymi kierują odpowiednio: 

1) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej; 

2) w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej; 

3) w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej – komendant wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej; 

4) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej   

– komendant szkoły; 

5) w instytucie badawczym Państwowej Straży Pożarnej – dyrektor instytutu badawczego 

Państwowej Straży Pożarnej; 

6) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa – dyrektor muzeum; 

7) w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – Szef Wojskowej 

Ochrony Przeciwpożarowej, na wniosek przełożonego uprawnionego do mianowania. 

§ 4. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza nabór na przeszkolenie 

zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej 

oraz na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych 

z kierowaniem działaniami ratowniczymi. 

2. Nabór może być ogłoszony i prowadzony niezależnie dla każdego rodzaju przeszkolenia 

zawodowego. 

3. Uprawnieni do kierowania przekazują Komendantowi Głównemu Państwowej Straży 

Pożarnej listy kandydatów na każdy z rodzajów przeszkolenia zawodowego. 

4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej spośród nadesłanych list wybiera 

kandydatów na przeszkolenie, kierując się potrzebami i organizacją Państwowej Straży Pożarnej 

i zatwierdzoną listę osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego na każdy 
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z rodzajów przeszkolenia zawodowego przesyła do Rektora – Komendanta Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej w Warszawie. 

5. W przypadku odrzucenia w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata na dany rodzaj 

przeszkolenia zawodowego lub rezygnacji strażaka z nauki, Komendant Główny Państwowej 

Straży Pożarnej może przesłać aneks do listy osób zakwalifikowanych do postępowania 

rekrutacyjnego na dany rodzaj przeszkolenia zawodowego, który będzie dopuszczał do tego 

postępowania kolejną osobę. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2) 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

                                                      
2) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

Nr 221, poz. 1626, z 2008 r. Nr 23, poz. 144 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 40). 
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UZASADNIENIE 

 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej (Dz. U. Nr 221, poz. 1626, z późn. zm.) zostało wydane na podstawie art. 53 ust. 3 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 

i 1351). Zmiana ustawy, na podstawie której zostało wydane niniejsze rozporządzenie, pociąga za 

sobą konieczność wydania nowego rozporządzenia w oparciu o nową delegację ustawową 

wprowadzoną ustawą o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów. Tym samym niniejsze rozporządzenie stanowi wypełnienie zapisów 

delegacji zawartej w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 

Pożarnej w brzmieniu nadanym wspomnianą ustawą zmieniającą. 

W rozporządzeniu określono tryb kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na 

przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej 

Straży Pożarnej oraz tryb kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie 

zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami 

ratowniczymi. 

W § 2 projektu rozporządzenia wskazano uprawnionych do kierowania na przeszkolenie 

zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, 

zaś w § 3 uprawnionych do kierowania na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do 

zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.  

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 

ogłasza nabór na przeszkolenia, uprawnieni do kierowania przekazują mu listy kandydatów na 

przeszkolenia (odrębnie dla każdego przeszkolenia), Komendant Główny Państwowej Straży 

Pożarnej spośród nadesłanych list wybiera kandydatów na przeszkolenie, kierując się potrzebami 

i organizacją Państwowej Straży Pożarnej, a następnie zatwierdzoną listę osób 

zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego przekazuje do Rektora – Komendanta 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W przypadku odrzucenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

lub rezygnacji z nauki umożliwiono także Komendantowi Głównemu Państwowej Straży 

Pożarnej uzupełnienie listy osób zakwalifikowanych na dany rodzaj przeszkolenia zawodowego. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w związku 

z czym nie podlega procedurze notyfikacyjnej przed Komisją Europejską. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu 

kierowania na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania 

stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie 

zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z 

kierowaniem działaniami ratowniczymi 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

      

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jacek Borowski – dyrektor Biura Szkolenia KG PSP 

Data sporządzenia 
21.01.2014 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

 

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351). Nowe brzmienie przepisu zostało nadane ustawą o zmianie ustaw 

regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z ... poz. ...) 

 

 

 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wskazanie podmiotów uprawnionych do kierowania na przeszkolenia zawodowe oraz procedury postępowania przy 

kierowaniu na przeszkolenia. 

 

 

 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

 

 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Jednostki organizacyjny 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

Wszystkie  kierowanie strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej na 

przeszkolenie; sporządzenie 

listy kandydatów (KG PSP). 

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie przekazany związkom zawodowym działającym w ramach 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 
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Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 

2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.). 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  
(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 X  nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 
13/03/EP 

 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K U L T U R Y  I  D Z I E D Z I C T WA  N A R O D O W E G O
1
)  

z dnia  

w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników instytucji kultury 

Na podstawie art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz ...) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki ustalania: 

1) prawa do dodatku za wieloletnią pracę i jego wypłacania; 

2) wysokości dodatku funkcyjnego i jego wypłacania; 

3) wysokości dodatku specjalnego i jego  wypłacania; 

4) prawa do ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości; 

5) prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania; 

6) prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wypłacania. 

§ 2. 1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które 

otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 

wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 

chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek 

z ubezpieczenia społecznego. 

2. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, 

do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych 

okresów. 

3. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

                                                 

1)
 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. 

Nr 248, poz. 1482). 
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w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 

prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca. 

§ 3. 1. Dodatek funkcyjny wypłacany jest pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku 

zarządzającym w instytucji kultury lub innym związanym z kierowaniem zespołem 

przewidzianym w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się: 

1) zakres wykonywanych zadań; 

2) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku; 

3) zakres uprawnień do podejmowania decyzji; 

4) poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań; 

5) liczbę podległych pracowników. 

3. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na 

wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 

§ 4. 1. Dodatek specjalny wypłacany jest pracownikowi za wykonywanie: 

1) okresowo zwiększonych obowiązków służbowych; 

2) dodatkowo powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności; 

3) pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień 

trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom uciążliwości 

warunków, w jakich świadczona jest praca. 

3. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest 

związany. 

4. Dodatek specjalny wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, 

w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 

§ 5. Prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania w pracy przez pracownika 

artystycznego własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, 

rekwizytu lub narzędzi ustala dyrektor instytucji kultury kierując się wysokością 

ponoszonych przez pracownika kosztów według cen rynkowych. 

§ 6. 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w 

dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. 
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2. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, 

do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. 

3. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem 

ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa 

do tej nagrody. 

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa 

do tej nagrody. 

5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące 

pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to 

korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. 

6. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym 

w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi 

wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody 

jubileuszowej. 

7. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów 

uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas 

wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród 

jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą. 

8. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 7, ma 

okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 

12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej 

wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa 

do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. 

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio, w razie gdy w dniu, w którym pracownik 

udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody 

wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego 

dnia. 

§ 7. 1. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem 

ustalenia prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej 

odprawy. 

2. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, 

do okresu pracy uprawniającego do jednorazowej odprawy pieniężnej wlicza się jeden z tych 
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okresów. 

3. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy. 

4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu ogłoszenia
2)

. 

 

MINISTER KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

W porozumieniu: 

MINISTER PRACY 

I POLITYKI  SPOŁECZNEJ 

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1105), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 33 ustawy 

z dnia ……. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U.  

poz. …). 

 

04/03/BS 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

wynagradzania pracowników instytucji kultury jest wykonaniem upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z ...), zmienionego 

przez art. 4 pkt 6 ustawy z dnia … o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. ….). Zmiana wprowadzana w upoważnieniu, 

o którym mowa w art. 31d ust. 1 dotyczy rezygnacji z określania przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykazu stanowisk pracy w instytucjach 

artystycznych i pozostałych instytucjach kultury oraz z określania minimalnej stawki 

wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach pracy. Kolejne zmiany ujęte w niniejszym 

upoważnieniu polegają na wskazaniu, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego w odniesieniu do dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego 

określa warunki ustalania wysokości tych dodatków i ich wypłacania, natomiast w zakresie 

dodatku za wieloletnią pracę warunki ustalania prawa do tego dodatku (zgodnie 

z dotychczasowym upoważnieniem minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego określał odpowiednio warunki przyznawania i wypłacania dodatku 

funkcyjnego, dodatku specjalnego oraz dodatku za wieloletnią pracę). Dodane zostało nowe 

upoważnienie dla ministra do określenia warunków ustalania prawa do ekwiwalentu 

pieniężnego i jego wysokości. 

Bez zmian pozostaje upoważnienie w zakresie wskazania organu, w porozumieniu 

z którym minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 

przedmiotowe rozporządzenie. Tak jak dotychczas organem tym jest minister właściwy do 

spraw pracy.  

W zakresie spraw przekazanych niniejszym upoważnieniem do uregulowania, który nie 

uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego upoważnienia, na podstawie którego 

zostało wydane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. 

poz. 1105), niniejszy projekt rozporządzenia powiela rozwiązania przyjęte w ww. 

rozporządzeniu. 

Przedłożony projekt rozporządzenia określa warunki ustalania prawa do dodatku za 

wieloletnią pracę i jego wypłacania, warunki ustalania wysokości dodatku funkcyjnego i jego 

wypłacania, warunki ustalania wysokości dodatku specjalnego i jego wypłacania, warunki 
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ustalania prawa do ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości, warunki ustalania prawa do 

nagrody jubileuszowej i jej wypłacania, warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy 

pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy oraz jej wypłacania.  

     W § 2 projektu określone zostały warunki ustalania prawa do dodatku za wieloletnią 

pracę i jego wypłacania. W tym zakresie projekt stanowi, że dodatek ten przysługuje 

pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy 

z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego 

tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego, z zastrzeżeniem, że jeżeli pracownik pozostawał 

równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do 

dodatku wlicza się jeden z tych okresów. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany 

w terminie wypłaty wynagrodzenia począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki 

dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, albo za dany miesiąc, jeżeli 

nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 

     W § 3 projektu określone zostały warunki ustalania wysokości dodatku funkcyjnego 

i warunki jego wypłacania. W tym zakresie projekt stanowi, że dodatek ten wypłacany jest 

pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku zarządzającym w instytucji kultury lub innym 

związanym z kierowaniem zespołem przewidzianym w regulaminie organizacyjnym 

instytucji kultury. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w ramach posiadanych środków  

na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika, a przy ustalaniu wysokości tego dodatku należy uwzględnić zakres 

wykonywanych zadań, zakres odpowiedzialności pracownika na danym stanowisku, zakres 

uprawnień do podejmowania decyzji, poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania 

zadań, a także liczbę podległych pracowników. 

     W § 4 projektu określone zostały warunki ustalania wysokości dodatku specjalnego 

i warunki jego wypłacania. W tym zakresie projekt stanowi, że dodatek ten wypłacany jest 

pracownikowi za wykonywanie okresowo zwiększonych obowiązków służbowych, 

dodatkowo powierzonych zadań o wysokim stopniu złożoności lub pracy w szczególnym 

charakterze lub w szczególnych warunkach. Przy ustalaniu wysokości dodatku uwzględnia się 

zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom 

uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca. Dodatek specjalny wypłacany jest za 
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okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany ze środków na wynagrodzenia i nie 

może przekraczać 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 

W § 5 projektu określone zostały warunki ustalania prawa do ekwiwalentu pieniężnego 

i jego wysokości dla pracowników artystycznych, którzy za zgodą pracodawcy używają 

własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytu lub 

narzędzi. Dyrektor przyzna prawo do takiego ekwiwalentu kierując się ponoszonymi przez 

pracownika kosztami według scen rynkowych. 

  W § 6 projektu określone zostały warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej 

oraz warunki jej wypłacania. W tym zakresie projekt w szczególności stanowi, że pracownik 

nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w określonej wysokości w dniu upływu okresu 

uprawniającego do tej nagrody. Warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest 

udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody, jeżeli w aktach osobowych brak 

jest takiej dokumentacji. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie 

przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to 

korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Nagroda wypłacana 

jest pracownikowi niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.  

     W § 7 projektu określone zostały warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy 

pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz 

warunki jej wypłacania. W tym zakresie projekt stanowi, że warunkiem ustalenia prawa do 

wskazanej jednorazowej odprawy pieniężnej jest udokumentowanie przez pracownika prawa 

do tej odprawy, jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 

Jednorazowa odprawa jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy, a jeżeli pracownik 

pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy 

uprawniającego do tej odprawy wlicza się jeden z tych okresów. Zasadą jest, że pracownik, 

który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 

W związku z terminem dotyczącym wypłat wynagrodzeń w projekcie rozporządzenia 

proponuje się, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu ogłoszenia. 

W związku ze zmianą upoważnienia ustawowego do wydania przedmiotowego aktu 

wykonawczego w projektowanym rozporządzeniu nie będą wymienione nazwy stanowisk 

pracy w instytucjach kultury , co w sposób jednoznaczny umożliwi ustalenie przez instytucję 

takich stanowisk, które są niezbędne w świetle rodzaju prowadzonej w niej działalności. 

Natomiast zrezygnowanie z określania w projektowanym rozporządzeniu wysokości 

minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za pracę w pełnym wymiarze 
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zatrudnienia będzie skutkowało tym, że wysokość wynagrodzenia będzie określał pracodawca 

z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 

r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 

 Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 

1414, z późn. zm.) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie bip.mkidn.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

  

http://bip.mkidn.gov.pl/
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana rozporządzenie 

 

Projektowana regulacja ma zastosowanie do: 

1) pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, o których mowa w art. 8 i 9 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz. U. z 2012 r. poz.406); 

2) organizatorów instytucji kultury, czyli na ministrów oraz kierowników urzędów 

centralnych, tworzących państwowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu 

terytorialnego odpowiedzialne za tworzenie samorządowych instytucji kultury. 

W Polsce jest około 14 tysięcy instytucji kultury, w których są zatrudnione około 

73 tysiące osób. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Przedmiotowy projekt będzie konsultowany z: 

1) organizacjami związkowymi: 

a) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność", 

b) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

c) Forum Związków Zawodowych, 

d) Sekretariatem Kultury i Środków Przekazu KK NSZZ „Solidarność", 

e) Federacją Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki; 

2) organizacjami pracodawców: 

a) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

b) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) Związkiem Pracodawców Business Centrę Club, 

d) Związkiem Rzemiosła Polskiego; 

3) organizacjami pozarządowymi: 

a)   Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, 

b) Związkiem Artystów Scen Polskich, 

c) Związkiem Polskich Artystów Plastyków, 

d) Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, 

e) Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, 

f )  Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej, 
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g) Sekcją Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, 

h) Stowarzyszeniem Dyrektorów Teatrów, 

i) Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, 

j)    Polskim Ośrodkiem Lalkarskim UNIMA (POLUNIMA),  

k)   Zrzeszeniem Filharmonii Polskich,  

l)    Otwartym Forum Muzyków Orkiestrowych,  

m)  Otwartym Forum Środowisk Sztuki Tańca,  

n)   Unią Polskich Teatrów,  

o)   Forum Kraków,  

p)   Polskim Związkiem Bibliotek;  

 

4)   ogólnopolskimi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego: 

a) Unią Metropolii Polskich, 

b) Unią Miasteczek Polskich, 

c) Związkiem Gmin Wiejskich RP, 

d) Związkiem Miast Polskich, 

e) Związkiem Powiatów Polskich, 

f )  Związkiem Województw RP. 

Ze względu na materię projektu, w tym podmioty, na które oddziałuje projektowane 

rozporządzenie, projekt będzie przedstawiony do opinii Komisji Wspólnej Rządu  

i Samorządu Terytorialnego. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet 

jednostek samorządu terytorialnego 

 

Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek 

pracy. 
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5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/03/BS 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1) 

 

z dnia 

 

w sprawie wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, 

artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Na podstawie art. 31b ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 987 oraz ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

 

1) wzór wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, 

artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową 

organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokumenty dołączane do wniosku. 

 

§ 2. Wzór wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, 

artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „rzeczą ruchomą”, stanowi załącznik nr 1 

do rozporządzenia. 

 

§ 3.1. Do wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej dołącza się: 

 

1) protokół sporządzony przez wnioskodawcę zawierający: określenie rzeczy ruchomej, 

wraz z opisem umożliwiającym jej jednoznaczną identyfikację, określeniem wartości 

oraz dołączoną szczegółową dokumentacją fotograficzną o formacie nie mniejszym 

niż 9 x 13 cm; 

                                                      
1)

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

(Dz. U. Nr 248, poz. 1482). 
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2) kopię aktu o utworzeniu jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą; 

3) uwierzytelnioną kopię umowy warunkowej wypożyczenia albo umowy przedwstępnej 

wypożyczenia z zagranicy rzecz ruchomej na wystawę czasową; 

4) zaświadczenie wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

potwierdzające, że rzecz ruchoma nie figuruje, jako poszukiwana w Krajowym 

wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem; 

5) zaświadczenie wydane przez Komendę Główną Policji potwierdzające, że rzecz 

ruchoma nie figuruje, jako poszukiwana w bazie Interpolu „Stolen Works of Art”; 

6)  zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

potwierdzające, że rzecz ruchoma nie jest poszukiwana, jako polska strata wojenna; 

7) oświadczenie podmiotu wypożyczającego rzecz ruchomą w zakresie stanu prawnego 

tej rzeczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

8) uwierzytelnioną kopię pozwolenia na wywóz rzeczy ruchomej z kraju pochodzenia 

lub oświadczenie podmiotu wypożyczającego potwierdzające, że rzecz ruchoma nie 

wymaga pozwolenia na wywóz z kraju pochodzenia; 

9) inne dowody mogące przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. 

 

2. W przypadku gdy wnioskodawca wypożycza rzecz ruchomą od podmiotu, który nie jest 

jej właścicielem, do wniosku dołącza się także zgodę właściciela rzeczy ruchomej na 

wypożyczenie. 

 

3. W przypadku, gdy rzecz ruchoma jest zabytkiem archeologicznym, o którym mowa 

w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
2)

) do wniosku dołącza się także opinię Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa określającą czy nie istnieją przesłanki wskazujące, że rzecz ruchoma 

pochodzi z nielegalnych wykopalisk. 

 

4. Do wniosku dołącza się zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy 

ruchomej. 

 

                                                      
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, 

z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 2006 i Nr 97, 

poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871 oraz ...  
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Kultury 

 i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia ... (poz. ...) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

 

 

 

 

Nr wniosku 

 

WNIOSEK 

o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z 

zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

Organ przyjmujący wniosek (nazwa i adres) Data wpływu  

 

 

 
 

A.1 WNIOSKODAWCA (Organizator wystawy)  

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej 

 2. Adres 

 

 

 

A.2 WYPOŻYCZAJĄCY (właściciel lub posiadacz) 

 

 3. Nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko 

 4. Adres 

 

A. 3    ORGANIZACJA WYSTAWY 

 5. Tytuł wystawy 6. Nazwa rzeczy ruchomej 
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 7. Miejsce i termin organizowanej wystawy 8. Planowany termin wwiezienia rzeczy  ruchomej na terytorium RP 

 

 9. Planowany termin wywiezienia rzeczy ruchomej z terytorium RP 

 

 10. Kraj   miejsce stałego przechowywania rzeczy ruchomej 

 

 
 

A. 4 OPIS RZECZY RUCHOMEJ  

 11. Tytuł 12. Wykonawca / autor 

 13. Czas powstania 

 

14. Materiał, technika 

 

 15. Wymiary 16. Cechy charakterystyczne (znaki, sygnatury, napisy, itp.) 

 

 17. Stan zachowania 18. Fotografia 

 

 

 19. Krótka historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 5 UZASADNIENIE WNIOSKU 
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 20.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A. 7 WYJAŚNIENIA DO ZASTRZEŻEŃ* 

22.  

 

 

* Wypełnia się w przypadku złożenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 31b  ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 

1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz ...) 

  

A. 6 DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

 21.  

A. 8  DATA I PODPIS UZUPEŁNIAJĄCEGO  WNIOSEK* 

23.  
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZAJĄCEGO  

 

 

Wypożyczający zapewnia, że jest właścicielem/posiadaczem (niepotrzebne skreślić) rzeczy 

ruchomej  …………………………………………………………………. (dokładny opis 

rzeczy) na podstawie następującego tytułu własności ………………................./dokumentu 

uprawniającego do posiadania rzeczy ruchomej (niepotrzebne skreślić) 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Nadto Wypożyczający zapewnia, według swej najlepszej wiedzy, że w/w rzecz ruchoma: 

 

1) wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich i 

2) nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Wypożyczającego i 

3) nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, ani egzekucyjne skierowane 

przeciwko w/w rzeczy ruchomej.   
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 31b ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 

oraz ...), zwanej dalej „ustawą”. 

Rozporządzenie ma na celu stworzenie przepisów wykonawczych wskazujących, jakie 

informacje powinien zawierać wzór wniosku o objęcie ochroną prawną rzeczy ruchomej 

o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę 

czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz rodzaju dokumentów 

dołącza się do wniosku, w celu umożliwienia identyfikacji oraz dokonania oceny spełnienia 

warunków objęcia ochroną prawną rzeczy ruchomej. Ustawa wskazuje pięć takich warunków, 

zgodnie z którymi ochrona obejmuje rzecz ruchomą  jeżeli : 

 

 jej przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leży w interesie publicznym; 

 nie znajduje się ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przywóz nie jest 

niezgodny z prawem; 

 nie została ona wywieziona z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie 

z prawem; 

 zorganizowanie wystawy czasowej bez objęcia tej rzeczy ochroną prawną nie 

byłoby możliwe lub skutkowałoby nieproporcjonalnie wysokimi kosztami jej 

wystawienia w stosunku do kosztów zorganizowania wystawy; 

 wystawa czasowa będzie organizowana przez instytucję kultury w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz ...) lub muzeum niebędące instytucją 

kultury, zwane dalej „organizatorem wystawy”. 

 

Wskazane w treści wniosku i w załączonych dokumentach dane mają umożliwić weryfikację 

przez organ przyjmujący wniosek informacji czy organizator wystawy spełnił ww. przesłanki.  

Ustalając wzory wniosku zawarto w nim dane pozwalające ustalić poza podstawowymi 

informacjami dotyczącymi opisu obiektu, wnioskodawcy, właściciela lub posiadacza rzeczy 

ruchomych, miejsca i terminu organizowanej wystawy, daty przywozu  także informacje 

o kraju – miejscu stałego przechowywania rzeczy ruchomej. Wynika to z konieczności 

weryfikacji informacji o miejscu stałego przechowywania rzeczy ruchomej, które może nie 
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być tożsame z krajem zamieszkania właściciela, a co za tym idzie podleganiu przepisom 

o kontroli obrotu dobrami kultury danego państwa. Ponadto we wniosku zawarto miejsce na 

uzasadnienie interesu publicznego przywiezienia rzeczy ruchomej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Rozbudowany wzór wniosku jest niezbędny ze względu na fakt, 

iż zgodnie z art. 31b ust 3 ustawy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej w formie obwieszczenia treść 

wniosku, co umożliwia zainteresowanym osobą składanie zastrzeżeń o których mówi ustawa. 

Ustalając rodzaje dokumentów, które dołącza się do wniosku wzięto pod uwagę możliwość 

zminimalizowania ryzyka objęcia ochroną rzeczy ruchomej pochodzącej z nielegalnego 

źródła, której przywóz na podstawie obowiązujących Polskę przepisów prawa 

międzynarodowego jest nielegalny jak również spełnienie innych przesłanek objęcia rzeczy 

ochroną prawną .  

Między innymi wskazano jako dołączone dokumenty zaświadczenia od wyspecjalizowanych 

instytucji mające określić czy rzecz wskazana we wniosku jest poszukiwana; protokół 

z opisem rzeczy jej wartością i pełną dokumentacją fotograficzną; kopie aktu o utworzeniu 

jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą; uwierzytelnioną kopię umowy warunkowej 

wypożyczenia albo umowy przedwstępnej wypożyczenia z zagranicy rzeczy ruchomej na 

wystawę czasową; uwierzytelnioną kopię pozwolenia na wywóz rzeczy ruchomej z kraju 

pochodzenia zamiennie z oświadczeniem podmiotu wypożyczającego potwierdzające, że 

rzecz ruchoma nie wymaga pozwolenia na wywóz z kraju pochodzenia oraz oświadczenie 

podmiotu wypożyczającego rzecz ruchomą. Oświadczenie którego wzór znajduje się 

w załączniku do rozporządzenia wskazuje tytuł prawny (własność lub posiadanie), na 

podstawie którego wypożyczający jest  uprawniony do dysponowania wypożyczaną rzeczą 

ruchomą wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. Zważywszy, iż w praktyce wypożyczenia 

mogą pochodzić z różnych państw, w których odmiennie regulowane są kwestie władztwa 

nad rzeczą, a co za tym idzie tytuł prawny do rzeczy może potencjalnie bardzo różnić się od 

wszelkich znanych prawu polskiemu tytułów prawnych jest bezzasadne wprowadzenie do 

oświadczenia zamkniętego katalogu takich tytułów. Z uwagi na powyższe uzasadnione staje 

się zastąpienie zamkniętej listy tytułów prawnych poświadczających proweniencję rzeczy 

ruchomej, ogólną formułą, zgodnie z którą wypożyczający zapewnia, że jest właścicielem lub 

posiadaczem rzeczy ruchomej na podstawie tytułu własności (wskazanie konkretnego tytułu 

własności)/bądź dokumentu uprawniającego do posiadania rzeczy ruchomej (wskazanie 

konkretnego dokumentu). Jednocześnie warto podkreślić, iż nie byłoby zasadne 

wprowadzenie ograniczenia wyłącznie do  tytułu własności, albowiem nie można wykluczyć 



- 10 - 
 

 

sytuacji, w której wypożyczający nie będzie właścicielem rzeczy ruchomej, a jedynie jej 

uprawnionym posiadaczem. 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 

 

 Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie bip.mkidn.gov.pl oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

http://bip.mkidn.gov.pl/
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty będące instytucjami 

kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) albo muzeami nie 

będącymi instytucjami kultury. W związku z pozyskaniem dokumentów wskazanych 

w projekcie aktu prawnego rozporządzenie będzie również  oddziaływać na Narodowy 

Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 

Komendę Główną Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do: ... 

 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich przeprowadzeniu.  

 

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa i dochody jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływu na budżet państwa 

i dochody jednostek samorządu terytorialnego. Poszerzenie oferty wystawienniczej polskich 

instytucji wpłynie na ilość i jakość planowanych wystaw, a co za tym idzie na zwiększenie 

wpływów z tytułu opłat za wstęp. Instytucje kultury są jednostkami sektora finansów 

publicznych, gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności 

ich wykorzystania. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywane są 

z uzyskiwanych przychodów, które stanowią m.in. wpływy z prowadzonej działalności. 

Zwiększenie wpływów z tytułu opłat za wstęp może pozytywnie wpłynąć na sytuację 

finansową instytucji kultury. 

 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
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gospodarki.  

 

6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/03-kt 



Projekt  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1) 

z dnia  

 

w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rzeczy ruchomej o wartości 

historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową 

organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną  

 

Na podstawie art. 31c ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 987 oraz …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy 

ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na 

wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną 

prawną określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy 

ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na 

wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną 

prawną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

                                                      
1)

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. 

Nr 248, poz. 1482). 



– 2 – 
 

 
 

Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia ... (poz. …) 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

 

WZÓR 

 

 

oznaczenie organizatora 

wystawy 

oraz adres lub siedziba 

 

…………………………….., dnia ………………………….. r. 

(miejscowość) 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości 

historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową 

organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną 

 

1. Numer sprawy
1) 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data wwiezienia rzeczy ruchomej  

………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Określenie rzeczy ruchomej: 

a) nazwa rzeczy ruchomej: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

b) materiał i technika użyta do wykonania rzeczy ruchomej: ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

c) czas powstania rzeczy ruchomej: ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

d) wykonawca rzeczy ruchomej: …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

e) wymiary rzeczy ruchomej: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

f) znaki, sygnatury i napisy umieszczone na rzeczy ruchomej: …………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

g) historia rzeczy ruchomej, w tym dane podmiotu wypożyczającego rzecz ruchomą  

w szczególności: nazwisko właściciela lub posiadacza rzeczy ruchomej, miejsce 

zamieszkania i adres lub nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej, będącej 

właścicielem lub posiadaczem rzeczy ruchomej: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

h) stan zachowania rzeczy ruchomej, fotografia rzeczy ruchomej
2)

: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Określenie miejsca, terminu oraz tytułu organizowanej wystawy, na której rzecz ruchoma 

będzie eksponowana: …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Miejsce przechowywania rzeczy ruchomej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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6. Planowany termin wywiezienia rzeczy ruchomej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka organizatora wystawy) 

 

 

 

 

__________________ 

1)
 Wypełnia przyjmujący zawiadomienie 

2)
 Fotografię należy dołączyć do zawiadomienia 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 

WZÓR 

 

oznaczenie organizatora 

wystawy 

oraz adres lub siedziba 

 

…………………………….., dnia ………………………….. r. 

(miejscowość) 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

00-071 Warszawa 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości 

historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową 

organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną 

 

1. Numer sprawy
1) 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Data wywiezienia rzeczy ruchomej  

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Określenie rzeczy ruchomej: 

a) nazwa rzeczy ruchomej: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

b) materiał i technika użyta do wykonania rzeczy ruchomej: ……………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

c) czas powstania rzeczy ruchomej: ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 
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d) wykonawca rzeczy ruchomej: …………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

e) wymiary rzeczy ruchomej: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

f) znaki, sygnatury i napisy umieszczone na rzeczy ruchomej: …………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

g) historia rzeczy ruchomej, w tym dane podmiotu wypożyczającego rzecz ruchomą 

w szczególności: nazwisko właściciela lub posiadacza rzeczy ruchomej, miejsce 

zamieszkania i adres lub nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej, będącej 

właścicielem lub posiadaczem rzeczy ruchomej: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

h) stan zachowania rzeczy ruchomej, fotografia rzeczy ruchomej
2)

: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Określenie miejsca, terminu oraz tytułu organizowanej wystawy, na której rzecz ruchoma 

była eksponowana: …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Miejsce przechowywania rzeczy ruchomej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka organizatora wystawy) 

 

__________________ 

1)
 Wypełnia przyjmujący zawiadomienie 

2)
 Fotografię należy dołączyć do zawiadomienia 

 

  



– 7 – 
 

 
 

UZASADNIENIE 

  

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 31c ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 987 oraz …), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia … o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. …), zwaną dalej 

„ustawą deregulacyjną”. 

Zgodnie z ww. upoważnieniem minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego określa w drodze rozporządzenia wzór zawiadomienia o wwiezieniu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rzeczy ruchomej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną, zwanej dalej „rzeczą ruchomą”, 

uwzględniając umożliwienie skutecznej identyfikacji rzeczy ruchomej. Organizatorem 

wystawy czasowej, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 4 ustawy o muzeach, w brzmieniu nadanym 

przez ustawę deregulacyjną, jest instytucja kultury w rozumieniu ustawy z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej lub muzeum 

niebędące instytucją kultury, wpisane do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ust. 1 

ustawy o muzeach, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego.  

Dane jakie należy umieścić w zawiadomieniu o wwiezieniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej określone zostały we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast dane jakie należy umieścić w zawiadomieniu 

o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej określone zostały we 

wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. Rozbudowany w pkt 3 załącznika nr 1 

i załącznika nr 2 katalog informacji odnoszących się do określenia rzeczy ruchomej 

podlegającej zawiadomieniu o wwiezieniu i wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej konieczny jest ze względu na umożliwienie skutecznej identyfikacji przedmiotowej 

rzeczy ruchomej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 
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 Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

 Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie bip.mkidn.gov.pl oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

 

  

http://bip.mkidn.gov.pl/
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty będące instytucjami kultury 

w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) albo muzeami nie będącymi instytucjami 

kultury, ale wpisanymi do wykazu, o którym mowa w art. 5b ustawy o muzeach. W związku 

z tym, że wyżej wymienione podmioty będące organizatorami wystaw obowiązane są do 

składania przedmiotowych zawiadomień do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, projektowane rozporządzenie będzie również oddziaływać na 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

2. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie skierowany do 

zaopiniowania: ... 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich przeprowadzeniu.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek 

pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
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6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/03/EP 



 
 

Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1) 

z dnia 

 

w sprawie wzoru karty ewidencyjnej 

 

Na podstawie art. 31e ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 987 oraz …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wzór karty ewidencyjnej stanowi załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MINISTER KULTURY 

 I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

  

                                                      
1)

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. 

Nr 248, poz. 1482). 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 

zawartego w art. 31e ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 987 oraz …), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia … o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. ...), zwaną dalej „ustawą 

deregulacyjną”. 

 

Zgodnie z ww. upoważnieniem minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego określa w drodze rozporządzenia wzór karty ewidencyjnej, 

uwzględniając zakres danych objętych ewidencją oraz potrzebę umożliwienia identyfikacji 

rzeczy ruchomej. 

 

Wzór karty ewidencyjnej został określony w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie 

z projektowanym wzorem karta ewidencyjna będzie zawierała dane, które powinny znaleźć 

się w ewidencji rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej 

objętych ochroną prawną na podstawie art. 31e ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach. Będzie również zawierała dane, które umożliwią identyfikację rzeczy ruchomej. 

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 

 

Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie bip.mkidn.gov.pl oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

  

http://bip.mkidn.gov.pl/
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na podmioty będące instytucjami kultury 

w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) albo muzeami niebędącymi instytucjami 

kultury, ale wpisanymi do wykazu, o którym mowa w art. 5b ustawy o muzeach. W związku 

z tym, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzi 

ewidencję rzeczy ruchomych, objętych ochrona prawną, projektowane rozporządzenie będzie 

również oddziaływać na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

2. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie skierowany do 

zaopiniowania: ... 

 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich przeprowadzeniu.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek 

pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

sytuację i rozwój regionalny. 



 
 

Załącznik 

do rozporządzenia  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia … (poz. ...) 

 
  

Karta ewidencyjna rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej 
lub naukowej wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną 

1. Nr karty 2. Data wpisu do 
ewidencji 

3. Nazwa rzeczy ruchomej 4. Tytuł / temat 5. Czas powstania 6. Planowany termin 
wwozu na terytorium RP 

7. Planowany termin 
wywozu z terytorium RP 

8. Materiał, technika 9. Wykonawca, autor, szkoła, warsztat 10. Wymiary 11. Czas trwania wystawy 12. Okres ochrony prawnej 

13. Cechy charakterystyczne (znaki, sygnatury, napisy, itp.) 14. Fotografia 15. Miejsce i tytuł wystawy 

16. Historia rzeczy ruchomej 17. Organizator  wystawy 
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18. stan zachowania rzeczy ruchomej 19. Właściciel  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/03/KC 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)  

z dnia 

w sprawie szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu 

przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób lub przedsiębiorców 

ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń 

 

Na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych 

kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3 ustawy  

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej „ustawą”; 

2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1; 

3) sposobu oceny stanu narządu wzroku; 

4) wzory: 

a) orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7 

ustawy, 

b) karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3 ustawy, 

c) orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7 

ustawy, 

d) zaświadczeń o wpisie do rejestrów, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 4 oraz 

15c ust. 1 pkt 4 ustawy, 

e) pieczęci, używanych przez lekarza upoważniony oraz psychologa 

upoważnionego.  

§ 2. 1. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze łącznym co 

najmniej 42 godzin, w zakresie: 

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672). 
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1) wybranych przepisów o broni i amunicji; 

2) wybranych informacji o broni; 

3) zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

prawnych dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do 

dysponowania bronią; 

4) metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu 

narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu; 

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych; 

6) sposobu dokumentowania badań. 

2. Szkolenie, o którym mowa w art. 15c ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmuje zajęcia teoretyczne 

i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie: 

1) wybranych przepisów o broni i amunicji; 

2) wybranych informacji o broni; 

3) zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychicznej do 

dysponowania bronią; 

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju umysłowego, osobowości  

i dojrzałości społecznej; 

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych. 

§ 3. 1. Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 

ust. 1, są: 

1) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi; 

2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; 

3) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni; 

4) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie; 

5) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. 

2. Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, są: 

1) Polskie Towarzystwo Psychologiczne; 

2) Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce. 

§ 4. Sposób oceny badania okulistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 pkt 2  

lit. b ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 5. Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 6. Wzór karty badania lekarskiego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. 
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§ 7. Wzór orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 8. Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych stanowi załącznik 

nr 5 do rozporządzenia. 

§ 9.  Wzór zaświadczenia o wpisie do psychologów upoważnionych stanowi załącznik 

nr 6 do rozporządzenia. 

§ 10. Wzór pieczęci lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich 

określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

§ 11. Wzór pieczęci psychologa upoważnionego do przeprowadzania badań 

psychologicznych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

§ 12. Orzeczenia lekarskie lub psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

W porozumieniu: 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

 

 

 

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. 

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń 

(Dz. U. poz. 898, z 2001 r. Nr 22, poz. 261 oraz z 2002 r. Nr 68, poz. 630), które utraci moc na podstawie art. 36 

ustawy z dnia … o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z ... poz. … ). 

http://10.1.2.26/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.273871&full=1
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia 

z dnia ... (poz. …) 

Załącznik nr 1 

SPOSÓB OCENY NARZĄDU WZROKU OSÓB BADANYCH W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU 

PRZECIWWSKAZAŃ DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ 

Ostrość wzroku 

 

 Korekcja 

 

Rozpoznawanie barwy  Pole widzenia  Widzenie obuoczne 

1  2  3  4  5 

1) oka lepiej widzącego nie 

mniej niż 0,8; 

 

1) przy ostrości wzroku każdego oka co 

najmniej 0,5 dopuszczalna korekcja 

okularowa, soczewkami 

wewnątrzgałkowymi pod warunkiem 

dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji; 

prawidłowe 

rozpoznawanie barwy 

czerwonej, zielonej i żółtej 

 

prawidłowe 

 

prawidłowe 

 

2) oka gorzej widzącego 

nie mniej niż 0,5 

 

2) przy ostrości wzroku poniżej 0,5 

dopuszczalna korekcja w granicach ± 

4,0 Dsph i ± 2,0 Dcyl.; 

   

 

  

 

 3) dopuszczalna anizometrotropia do 

3,0 D 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

………………………………………. 

(pieczęć wydającego orzeczenie) 

 

ORZECZENIE LEKARSKIE ...../..... 

(numer)(rok)  

 

Na podstawie badania lekarskiego przeprowadzonego zgodnie z art. 15a ust. 2 w zw. z art. 15f 

ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. 

poz. 829 oraz z 2014 r. poz. … ) 

 

stwierdzam, że: 

Pan/Pani........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

 numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość) ................................................................................... 

zam. …………….......................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………..… 

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

1) nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.  

o broni i amunicji i może dysponować bronią*
)
; 

2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do dysponowania bronią w myśl art. 15 ust. 1 

pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  i nie może dysponować bronią *
)
 

 

…...................................                                     ……………..…………………….................. 

    (miejscowość, data)                                           (podpis i pieczątka lekarza upoważnionego) 

 

 

Pouczenie:**
)
 

Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji,  

o którym mowa w art. 15f ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przysługuje prawo wniesienia 

pisemnego odwołania wraz z uzasadnieniem do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy, 
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najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub siedzibę Policji.  

Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza 

upoważnionego, który wydał orzeczenie. 

Odwołanie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.  

 

Objaśnienia: 

*
)
 Niepotrzebne skreślić 

**
)
 Skreślić w przypadku orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym. 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

 

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ 

 

Pieczęć podmiotu leczniczego albo pieczątka lekarza upoważnionego  

wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną  

specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczątka grupowej praktyki 

lekarskiej, albo pieczątka jednostki odwoławczej, o której mowa  

w art. 15h ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. …) 

Data badania 

dzień miesiąc rok 

      

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ  

Imię i nazwisko   Data urodzenia 
dzień miesiąc rok 

      

Nr PESEL                       Płeć M*) K*) 

Miejsce zamieszkania   kod pocztowy   

    -         
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II.PODLEGA BADANIU LEKARSKIEMU Z TYTUŁU:  Rodzaj broni 

1) ubiegania się o pozwolenie na broń*
)
    

2) posiadania pozwolenia na broń (badanie w trybie określonym w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji*
)
  

  

3) posiadania pozwolenia na broń (badanie w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji*
)
  

  

4) ubiegania się lub posiadania pozwolenia na broń  (badanie w trybie odwoławczym)*
)
    

*
)
 Niepotrzebne skreślić.   

 

III. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA   

A. Badanie podmiotowe (wywiad lekarski)*
)
  

Lp.    TAK NIE Jeżeli TAK, to podać dane 

1. Dolegliwości zgłaszane spontanicznie       

2. Urazy czaszki       

3. Urazy kończyn górnych, kończyn dolnych, kręgosłupa       

4. Incydenty nagłej utraty świadomości       

5. Zaburzenia dotyczące wzroku (w tym zaburzenia widzenia o zmierzchu)        

6. Zaburzenia dotyczące słuchu       
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7. Choroby układu nerwowego (w tym padaczka)        

8. Choroby psychiczne       

9. Choroby układu ruchu       

10. Choroby układu krążenia       

11. Cukrzyca       

12. Choroby układu oddechowego       

13. Choroby układu pokarmowego       

14. Choroby endokrynologiczne       

15. Choroby układu moczowego       

16. Przebyte hospitalizacje (w tym zabiegi operacyjne)        

17. Przyjmowane leki:        

obecnie       

w ciągu ostatnich pięciu lat       

18. Inne problemy zdrowotne:        

  1) palenie papierosów     od kiedy pali?  

ile sztuk/dobę?  

2) spożywanie alkoholu (częstość, ilość, rodzaj alkoholu, od jak dawna, czy się upija)        
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3) przyjmowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych       

19. Leczenie w poradni specjalistycznej     w jakiej?  

od kiedy?  

20. Czy jest rencistą?      z jakiego powodu?  

 

 

  .................................                                                                                                                                  ……………........................... 

            (data)                                                                                                                                                  (podpis osoby badanej)  

 

*
)
 Odpowiednie rubryki wypełnia się przez postawienie znaku „X” i właściwy opis.  

 

B. Badanie przedmiotowe *
)
  

 

      Wzrost....................cm                                                                                                                           Ciężar ciała.................. kg  

 

Narząd (układ)  Norma Opis patologii 

Budowa ciała     

Skóra: blizny, tatuaże     

Głowa:  

Blizny skórne i ubytki kostne czaszki, ruchomość gałek ocznych 
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 Kształt i reakcje źrenic 

 Asymetria twarzy, zbaczanie języka 

Tarczyca            

Układ oddechowy:      

- odgłos opukowy,  

- szmer oddechowy,    

- liczba oddechów................../ min    

Układ krążenia:      

- miarowość,    

- tony serca: szmery,     

- tętno na tętnicach obwodowych,   

- tętno............. /min   

- RR( w spocz.).............................. mmHg   

Brzuch:      

- bolesność; opory patologiczne,    

- przepukliny,    

- wątroba, nerki   

___________________  

*
)
 Postawić znak „X” w rubryce „Norma” w przypadku prawidłowego wyniku badania, a w przypadku patologii - podać szczegółowy opis. 
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Badanie układu ruchu:*
) 

Rodzaj badania Norma Opis patologii 

Badanie sprawności kończyn górnych:      

- siła mięśniowa,  

- chwytność rąk,    

- ograniczenie ruchomości stawów: 

 palców i nadgarstków,  

  

łokciowych,    

barkowych   

Badanie sprawności kończyn dolnych 

 - ograniczenie ruchomości stawów:   

    

stopy i skokowego,  

kolanowego,    

biodrowego   

Ruchomość kręgosłupa:      

- odcinka szyjnego,    

- odcinka lędźwiowego   
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Badanie chodu     

Anomalie wrodzone lub pourazowe     

 

Badanie układu nerwowego:*
) 

Lp.  Rodzaj badania Norma Opis patologii 

1. Ruchomość gałek ocznych     

2. 
Objawy móżdżkowe  

- koordynacja ruchowa 

    

3. Niedowłady, porażenia kkg     

4. Niedowłady, porażenia kkd     

5. Zaniki mięśniowe     

6. Objaw Babińskiego     

 

*
)
 Postawić znak „X” w rubryce „Norma” w przypadku prawidłowego wyniku badania, a w przypadku patologii - podać szczegółowy opis.  

Badanie narządu słuchu i równowagi   

Wywiad chorobowy  

Przebyte choroby TAK NIE Jeżeli TAK, to podać dane 

zawroty głowy  

zaburzenia równowagi przebyte zapalenie błędnika choroba 
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Meniere'a 

przebyte urazy głowy: z utratą przytomności bez utraty przytomności 

złamania kości czaszki 

      

choroby narządu słuchu: zapalenie uszu przebyte operacje uszu     jakie? kiedy?  

upośledzenie słuchu ubytek słuchu jednostronny ubytek słuchu 

obustronny posługiwanie się aparatem słuchowym 

      

 

Badanie akumetryczne słuchu  

mowa potoczna 6m szept 

UP 3m UP 

UL 2m UL 

  <2m   

 

Badanie narządu równowagi  

  próby statyczne:  prawidłowa nieprawidłowa 

Oczopląs samoistny  

Obecny  

Nieobecny 

Romberg  

Romberg „uczulony”  

Próba Flecka 
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Rozpoznanie i wnioski:…………….………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................  

 

  ...............................                                                                                                                           .............................................................. 

            (data)                                                                                                                                               (podpis i pieczęć lekarza upoważnionego)  

 

IV. BADANIE NARZĄDU WZROKU  

Imię i nazwisko badanego .........................................................................................................................................................................................  

Numer 

PESEL 

                       

 

Miejsce zamieszkania ................................................................................................................................................................................................  
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Wywiad chorobowy  

  TAK NIE Jeżeli TAK, to podać dane 

Przebyte choroby, urazy i operacje       

Korekcja okularowa     od ilu lat?  

Soczewki kontaktowe     od ilu lat?  

 

Badanie przedmiotowe  

  Oko prawe Oko lewe Opis patologii 

Ostrość wzroku bez korekcji       

Ostrość wzroku z korekcją (podać korekcję i 

uzyskaną ostrość)  

      

Widzenie obuoczne    

Pole widzenia (badanie perymetryczne)        

Rozpoznawanie barw       

Widzenie zmierzchowe     

 

Rozpoznanie i wnioski: ...............................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................  
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.........................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  .......................................                                                                                                              …................................................................. 

            (data)                                                                                                                                                           (podpis i pieczęć lekarza okulisty)  

 

 

V. BADANIE PSYCHIATRYCZNE  

Opis badania: ............................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Rozpoznanie i wnioski: ..........................................................................................................................................................................................         

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

 ...............................                                                                                                                               ........................................................ 

            (data)                                                                                                                                                         (podpis i pieczęć lekarza psychiatry)  
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VI. INNE KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE  

Opis badania: ............................................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

 

Rozpoznanie i wnioski:…………………….………………………………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

...............................                                                                                                                                       ................................................................... 

            (data)                                                                                                                                                         (podpis i pieczęć lekarza specjalisty) 
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VII. BADANIA POMOCNICZE  

 

1. Rodzaj badania: ................................................................................................... Data badania ............................................................................  

Wynik badania............................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

2. Rodzaj badania: ................................................................................................. Data badania.............................................................................. 

Wynik badania............................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

 

3. Rodzaj badania: ................................................................................................ Data badania............................................................................... 

Wynik badania............................................................................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

 

VIII. ROZPOZNANIE OSTATECZNE  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................  
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IX. ORZECZENIE LEKARSKIE 

 ..................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

  ...............................                                                                                                                    ..................................................................... 

            (data)                                                                                                                                  (podpis i pieczęć lekarza upoważnionego) 

 

 



Załącznik nr 4  

WZÓR 

…………………………………………. 

(pieczęć wydającego orzeczenie) 

 

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE ........./....... 

(numer)   (rok) 

 

Na podstawie badania psychologicznego przeprowadzonego zgodnie z art. 15a ust. 3 lub 4 w 

zw. z art. 15g ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 

576 oraz z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. …)                 

stwierdzam, że: 

Pan/Pani .................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość).................................................................................. 

zam. ………………….................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 

1) nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.  

o broni i amunicji i może dysponować bronią
*)

; 

2) wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego i nie może dysponować 

bronią w myśl art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
*)

 

 

 

…..................................                                       ………………….………................................. 

 (miejscowość, data)                                           (podpis i pieczęć psychologa upoważnionego) 

 

 

Pouczenie:**
)
 

Od niniejszego orzeczenia osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, o którym mowa w art. 

15f ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania 
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wraz z uzasadnieniem do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:  

1) instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy; 

2) psycholog wyznaczony przez właściwego wojewodę, po zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego lub Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce - najbliższe ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby badanej lub siedzibę Policji.  

Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego, za pośrednictwem 

psychologa upoważnionego, który wydał niniejsze orzeczenie. 

Odwołanie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.  

 

Objaśnienia: 

*
)
 Niepotrzebne skreślić 

**
)
 Skreślić w przypadku orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym. 
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Załącznik nr 5 

WZÓR 

...................................................................... 

(pieczęć komendanta wojewódzkiego Policji) 

                 

ZAŚWIADCZENIE .........../......... 

(wpis w rejestrze pod numerem/rok) 

 

Na podstawie art. 15b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 

2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. …) oraz § 8 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia ….… 2014 r. w sprawie szkoleń pozwalających na uzyskanie 

dodatkowych kwalifikacji z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

osób lub podmiotów ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń 

 

stwierdza się, że 

........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko lekarza upoważnionego) 

 

posiadający/a prawo wykonywania zawodu lekarza nr .............. wydane przez ...................... 

został/a wpisany/a do rejestru lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i 

wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 15c ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji. 

 

    ............................                                                                            …….......................... 

     (miejscowość, data)                                                                          (podpis i pieczęć) 

 

 

Pouczenie: 

Lekarz upoważniony w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15e ustawy z dnia 26 maja 

1999 r. o broni i amunicji, obowiązany jest powiadomić organ wydający zaświadczenie. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6 

 

....................................................................... 

(pieczęć komendanta wojewódzkiego Policji) 

 

ZAŚWIADCZENIE .........../.......... 

(wpis w rejestrze pod numerem/rok) 

 

Na podstawie art. 15c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 

2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. …) oraz § 9 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia …..… 2014 r. w sprawie szkoleń pozwalających na uzyskanie 

dodatkowych kwalifikacji z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

osób lub podmiotów ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń 

 

stwierdza się, że 

Pan/Pani .................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko psychologa upoważnionego) 

 

został/a wpisany/a do rejestru psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań 

psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 15d 

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 

   

  ................................                                                                              .................................. 

     (miejscowość, data)                                                                               (podpis i pieczęć) 

 

 

 

Pouczenie: 

Psycholog w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w 15e ustawy z dnia 26 maja 1999 r. o broni i 

amunicji, obowiązany jest powiadomić organ wydający zaświadczenie. 
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Załącznik nr 7 

 

WZÓR PIECZĘCI 

 

 

........................................................ 

(imię i nazwisko) 

 

 

Lekarz upoważniony do badań lekarskich osób lub 

przedsiębiorców ubiegających się lub posiadających 

pozwolenie na broń  

nr zaświadczenia ......./....... 
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Załącznik nr 8 

WZÓR PIECZĘCI 

 

 

 

........................................................ 

(imię i nazwisko) 

 

 

Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób  

lub przedsiębiorców ubiegających się lub posiadających 

pozwolenie na broń  

nr zaświadczenia ......./....... 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń pozwalających na uzyskanie 

dodatkowych kwalifikacji z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

osób lub przedsiębiorców ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń stanowi 

wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15k ustawy z dnia 21 maja 1999 r. 

o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z ... poz. …), zwanej 

dalej „ustawą”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia … o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z ... poz. …). 

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 15k ustawy, minister właściwy do 

spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia, 

w drodze rozporządzenia, zakresu i formy prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie 

dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 4 i art. 15c ust. 1 pkt 3 

ustawy, jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń, sposobu oceny badania 

okulistycznego, wzorów orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, karty badania 

lekarskiego, zaświadczeń o wpisie do rejestrów oraz pieczęci, używanych przez lekarza 

upoważnionego oraz psychologa upoważnionego.  

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 

2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. poz. 898, z 2001 r. Nr 22, poz. 261 oraz z 2002 r. 

Nr 68, poz. 630), które utraci moc na podstawie art. 36 ustawy z dnia … o zmianie ustaw 

regulujących wykonywanie niektórych zawodów. 

Z uwagi na fakt, że przeważającą część przepisów włączono do ustawy w projekcie 

rozporządzenia zrezygnowano z przepisów dotyczących: 

1) zakresu badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba 

ubiegająca się lub posiadająca pozwolenie na broń, z uwagi na fakt, że obecnie przepisy 

te zostały uregulowane w art. 15a ustawy, 

2) warunków i trybu: 

a) uzyskiwania i utraty uprawnień przez lekarzy i psychologów do przeprowadzania 

badań lekarskich i psychologicznych, z uwagi na fakt, że obecnie przepisy te zostały 

uregulowane w art. 15b i art. 15c ustawy oraz utraty uprawnień przez lekarza 

i psychologa upoważnionych do przeprowadzania badań (art. 15d ustawy), 

b) odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych, z uwagi na fakt, że 

obecnie przepisy te zostały uregulowane w art. 15h ustawy, 
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c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz 

wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych (art. 15i i art. 15j ustawy), 

3) określenia maksymalnych stawek opłat za badania lekarskie i psychologiczne, z uwagi na 

fakt, że obecnie przepisy te zostały uregulowane w art. 15e ust. 2 ustawy. 

Ponadto w projekcie rozporządzenia: 

1) wskazano, że jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkoleń, o którym mowa 

w art. 15b ust. 1 pkt 4 ustawy, są: 

a) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, 

b) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, 

c) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, 

d) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, 

e) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. 

Natomiast jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w art. 15c 

ust. 1 pkt 3 ustawy są Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie Psychologów 

Sądowych w Polsce, 

2) uaktualniono i usystematyzowano wzory stosowanych dokumentów. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym 

w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje regulacja 

Niniejszy projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na osoby i przedsiębiorców 

występujących z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń oraz osoby i przedsiębiorców 

posiadających pozwolenie na broń.  

 

2. Konsultacje społeczne 

Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie 

skonsultowana z następującymi podmiotami: 

1) Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, 

2) Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, 

3) Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie, 

4) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, 

5) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

6) Forum Związków Zawodowych, 

7) Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, 

8) NSZZ „Solidarność”, 

9) Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 

10) Krajowym Konsultantem w dziedzinie psychiatrii, 

11) Krajowym Konsultantem w dziedzinie psychologii klinicznej, 

12) Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce, 

13) Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, 

14) Polskim Związkiem Łowieckim, 

15) Ligą Obrony Kraju, 

16) Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, 

17) Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, 

18) Naczelną Radą Lekarską, 

19) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

20) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, 

21) Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Ochrony, 

22) Business Centre Club, 

23) Krajową Izbą Gospodarczą, 

24) Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny pracy, 
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25) Polskim Towarzystwem Psychologicznym, 

26) Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), z chwilą przekazania niniejszego 

projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, zostanie on opublikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz, zgodnie z uchwałą nr 49 Rady Ministrów 

z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, 

z późn. zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Wyniki 

konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu województw.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność 

i przedsiębiorczość gospodarki.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 

 

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na zdrowie społeczeństwa.  

 

 

 

8-03-dg 



Projekt 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

 

z dnia 

 

w sprawie egzaminu osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na broń 

 

Na podstawie art. 16c ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania egzaminu osoby ubiegającej się 

o wydanie pozwolenia na broń, zwanego dalej „egzaminem”; 

2) szczegółowy zakres przedmiotowy części teoretycznej i praktycznej egzaminu; 

3) sposób dokumentowania przebiegu egzaminu; 

4) sposób i termin wnoszenia opłaty egzaminacyjnej i jej zwrotu. 

§ 2. 1. Termin i miejsce egzaminu wyznacza właściwy organ Policji organizujący egzamin. 

                                                           
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 
2)

 Zmiany tekstu wymienianej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, 

poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, 

poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, 

poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1493, 

z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, 

Nr 124, poz. 859, Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, 

poz. 1080, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, 

poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 

i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1021, Nr 182, 

poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130. Nr 39, poz. 202, 

Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, 

Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381, Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. 

poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905 i 1036. 
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2. Komisja powołana do przeprowadzenia egzaminu, zwana dalej „komisją”, powiadamia 

osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia na broń, zwaną dalej „osobą egzaminowaną”, 

o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 14 dni przed dniem egzaminu.  

§ 3. Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana jest obowiązana okazać komisji 

dokument ze zdjęciem, potwierdzający jej tożsamość oraz dowód uiszczenia opłaty za 

przystąpienie do egzaminu.  

§ 4. W czasie egzaminu niedozwolone jest korzystanie przez osobę egzaminowaną 

z materiałów pomocniczych, a w szczególności z aktów normatywnych, słowników, 

podręczników i innych opracowań, a także pomocy innych osób. 

§ 5. 1. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę osób egzaminowanych.  

2. Część teoretyczna egzaminu rozpoczyna się z chwilą otwarcia koperty zawierającej pytania 

do testu. 

3. Część teoretyczna egzaminu trwa dwie godziny. 

§ 6. 1. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie znajomości: 

1) przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

2) przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 

z późn. zm.
2)

) dotyczących okoliczności wyłączających bezprawność czynu oraz 

związanych z przestępstwami z bronią. 

2. Zakres przedmiotowy części praktycznej egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania 

regulaminu strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania 

i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu 

uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie 

sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni. 

§ 7. Część praktyczną egzaminu uważa się za zdaną, jeżeli osoba egzaminowana wykaże się 

znajomością zagadnień, o których mowa w § 6 ust. 2, oraz ze sprawdzianu strzeleckiego 

uzyska wyniki określone w zakresie sprawdzianu strzeleckiego, stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia. 
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§ 8. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje osobę egzaminowaną o możliwości 

przystąpienia do egzaminu poprawkowego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia egzaminu. 

§ 9. Z przebiegu egzaminu osoby egzaminowanej komisja sporządza protokół, w którym 

określa: 

1) miejsce i datę przeprowadzenia egzaminu; 

2) imiona i nazwiska członków komisji; 

3) imię i nazwisko osoby egzaminowanej oraz jej miejsce zamieszkania; 

4) szczegółowy przebiegu egzaminu; 

5) wynik części teoretycznej i praktycznej egzaminu oraz wynik końcowy egzaminu; 

6) ewentualne uwagi komisji i osoby egzaminowanej dotyczące przebiegu egzaminu; 

7) podpisy członków komisji. 

 

§ 10. 1. Opłatę za egzamin zdający wnosi co najmniej 7 dni przed terminem egzaminu na 

rachunek bankowy właściwej komendy wojewódzkiej Policji. 

2. Opłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zdającego wniosku o jej 

zwrot na jego kontro bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.  

 

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni 

oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. Nr 19, poz. 241 oraz z 2003 r. Nr 8, 

poz. 102). 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia ... (poz. ...) 

ZAKRES SPRAWDZIANU STRZELECKIEGO 

1. Strzelanie z broni palnej bojowej – pistoletów lub rewolwerów centralnego 

zapłonu: 

1) cel – tarcza strzelecka TS-2; 

2) odległość – 15 metrów; 

3) liczba amunicji – 6 sztuk; 

4) postawa – stojąca; 

5) czas – 6 minut; 

6) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę 

punktów z trafień w pola punktowe tarczy strzeleckiej. 

 

UWAGA: 

w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń przystosowaną wyłącznie do 

strzelania za pomocą prochu czarnego (dymnego) do przeprowadzenia sprawdzianu 

strzeleckiego używa się pistoletu centralnego zapłonu. 

 

2. Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej: 

1) cel – kulochwyt; 

2) liczba amunicji – 3 sztuki; 

3) postawa – stojąca; 

4) czas – 3 minuty; 

5) zaliczenie strzelania – oddanie 3 strzałów z amunicji alarmowej w kierunku 

kulochwytu. 

 

3. Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym: 

1) cel – tarcza strzelecka TS-10; 

2) odległość – 25 m; 

3) liczba amunicji – 10 sztuk; 

4) postawa – stojąca;  

5) czas – 10 minut; 

6) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy. 

 

4. Strzelanie ze strzelb gładkolufowych: 

1) cel – tarcza strzelecka TS-3; 

2) odległość – 15 m; 

3) liczba amunicji – 3 sztuki nabojów z pociskiem kulowym; 

4) postawa – stojąca; 

5) czas – 3 minuty; 

6) zaliczenie strzelania – oddanie co najmniej 2 celnych strzałów. 
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5. Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem 

pojedynczym: 

1) cel – tarcza strzelecka TS-10; 

2) odległość – 50 m; 

3) liczba amunicji – 10 sztuk; 

4) postawa – leżąca; 

5) czas – 10 minut;  

6) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy. 

 

6. Strzelanie z broni bocznego zapłonu: 

1) pistoletu: 

a) cel – tarcza strzelecka TS-4, 

b) odległość – 25 m, 

c) liczba amunicji – 5 sztuk, 

d) postawa – stojąca,  

e) czas – 5 minut, 

f) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę 

punktów z trafień w pola punktowe tarczy; 

 

2) karabinka: 

a) cel – tarcza strzelecka TS-1, 

b) odległość – 50 m, 

c) ilość amunicji – 5 sztuk, 

d) postawa – leżąca, 

e) czas – 5 minut, 

 f) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę  

 punktów z trafień w pola punktowe tarczy. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. z dnia 21 maja 1999 r. o broni 

i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) osoba występująca z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na broń jest obowiązana zdać egzamin ze znajomości przepisów dotyczących 

posiadania broni oraz umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania 

i rozładowywania danego rodzaju broni, określenia części broni oraz zaliczyć sprawdzian 

strzelecki z użyciem danego rodzaju broni. 

Art. 16c cyt. ustawy nakłada na ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązek 

wydania – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych  

– rozporządzenia, w którym uregulowane zostaną sprawy dotyczące egzaminu osoby 

ubiegającej się o pozwolenie na  broń.  

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów 

dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, 

poz. 241, z późn. zm.).  

W stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia nie uległ zmianie zakres 

przedmiotowy części teoretycznej, natomiast w części praktycznej dotyczącej 

przeprowadzania sprawdzianu strzeleckiego zrezygnowano z ustalania kryteriów w zależności 

od celu, w jakim osoba zainteresowana ubiega się o pozwolenie na broń. 

Doprecyzowane zostały zasady i tryb przeprowadzania egzaminu i uregulowane kwestie 

związane z miejscem przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu, poprzez wskazanie 

czasu jej rozpoczęcia i czasu trwania.  

Uregulowane zostały kwestie sposobu i określony termin wnoszenia opłaty za egzamin 

oraz jej zwrotu. 

Projekt określa  też sposób dokumentowania egzaminu i zawiera przepis przejściowy. 

Projektowana regulacja powinna przyczynić się do sprawnego  przeprowadzania 

egzaminu dla osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na broń.   
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na osoby ubiegające się o wydanie 

pozwolenia na broń oraz o dopuszczenie do posiadania broni.  

2. Konsultacje społeczne 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

Zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r.  

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji.  

Projektowane rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego oraz źródła finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa. Należy bowiem podkreślić, iż osoby ubiegające się o pozwolenie na broń ponosić 

będą opłatę za egzamin w wysokości 50% opłaty za pozwolenie na broń, zaś osoby 

zwolnione z części praktycznej 25% tej opłaty, co pokryje w całości jego koszt. 

Rozporządzenie nie spowoduje skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
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6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/26rch 



 

 

Projekt 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

z dnia 

w sprawie przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji 

 

Na podstawie art. 32d ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy sposób przechowywania broni i amunicji; 

2) wymagania techniczne jakie powinny spełniać gablota, urządzenie oraz magazyn broni; 

3) formę i sposób prowadzenia ewidencji broni i amunicji oraz ich wzory. 

 

§ 2. Broń i amunicję przechowuje się w odpowiednio przystosowanym do tego celu 

pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”, lub w urządzeniach spełniających 

wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. 

 

§ 3. 1. Broń i amunicję, podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–8 ustawy, 

przechowują w magazynie broni, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy 

S1 według normy PN-EN 14450. 

 

2. W magazynie broni broń przechowuje się rozładowaną z odłączonym magazynkiem.  

 

3. Warunki przechowywania broni uwzględniają wymagania jej producenta. 

 

4. Amunicję do broni palnej przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną 

w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Niedopuszczalne jest 

przechowywanie amunicji w magazynkach nabojowych. 

 

                                                           
1)

 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 



` 

2 

§ 4.  Magazyn broni powinien stanowić oddzielne pomieszczenie usytuowane w budynku 

o konstrukcji niepalnej, w miarę możliwości na piętrze, wydzielone ścianami murowanymi, 

wyposażone w: 

1) gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz koc gaśniczy; 

2) drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie  

PN-EN-1627, plombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób 

nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 

2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden 

zamek co najmniej w klasie „7” według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową 

zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 12320; 

3) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 

2,5 mm, oraz zamocowaną na stałe w murze kratą wykonaną z prętów stalowych 

o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie 

mniejszych niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien 

przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie 

i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż szyb kuloodpornych klasy co 

najmniej BR 1 według normy PN-EN 1063 lub równoważnej, albo o zwiększonej 

odporności na włamanie, co najmniej w klasie P4A według normy PN-EN 356, bez 

możliwości otwierania; 

4) zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co 

najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska 

interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur. Pomieszczenie niewyposażone w tę 

sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną; 

5) w miejscu ładowania i rozładowywania broni skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie 

służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem „TU KIERUJ BROŃ”. 

 

§ 5. Osoby, posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy przechowują je w urządzeniach spełniających wymagania co 

najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. 

 

§ 6. 1. Osoby posiadające broń i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych 

mogą je przechowywać w gablotach, które posiadają: 

1) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność;  

2) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę 

położenia; 
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3) przeszklenie ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej 

w klasie P6B według normy PN-EN 356; 

4) zamknięcia co najmniej w klasie 5 według normy PN-EN12209. 

 

§ 7. 1. Podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7 ustawy, prowadzą: 

1)  ewidencję broni, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2)  ewidencję amunicji, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3)  ewidencję wydawania – przyjmowania broni, której wzór określa załącznik nr 3 do 

rozporządzenia; 

4)  ewidencję wydawania – przyjmowania amunicji, której wzór określa załącznik nr 4 

do rozporządzenia. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 8 ustawy, prowadzą ewidencję broni 

i amunicji, której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

  

§ 8. 1. Karty ewidencji, o których mowa w § 7, są ponumerowane, przeszyte i opatrzone 

na ostatniej stronie pieczęcią podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–8 ustawy.  

2. Wpisy w ewidencjach, o których mowa w § 7, nie mogą być wymazywane ani w inny 

sposób usuwane. Zmian dokonuje się kolorem czerwonym w sposób czytelny z podaniem 

daty i nazwiska osoby upoważnionej, opatrzone jej podpisem. 

3. Ewidencja może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania 

informacji, pod warunkiem stosowania rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację 

i przechowywanie wszystkich operacji wraz z kopią zapasową oraz pozwalających na ich 

weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez przedsiębiorcę przez okres 

5 lat od dokonania ostatniego wpisu. 

4. Dane zawarte w ewidencjach, o których mowa w § 7, chroni się przed: 

1) przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

2) kradzieżą; 

3) zmianą lub dostępem przez osoby nieuprawnione, w tym również za pomocą złośliwego 

oprogramowania. 

 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. Nr 27, poz. 343). 
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 

 

 

 

W porozumieniu: 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

EWIDENCJA BRONI 
 

Lp. Nazwa 

i marka broni 

Kaliber 

i rok 

produkcji 

broni* 

Numer 

i seria 

broni 

Inne cechy 

identyfikacyjne 

broni, w tym 

wyposażenie 

dodatkowe 

Ilość 

magazyn-

ków 

Podstawa 

nabycia broni 

lub jej 

przyjęcia** 

Data wpisu 

do ewidencji, 

podpis 

Podstawa i 

data 

przekazania 

broni 

Nazwa 

jednostki, do 

której 

przekazano 

broń 

Podstawa i data 

wykreślenia 

z ewidencji***, 

podpis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 *  Wpisać przypadku, gdy jest znany. 

 **  Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (data wydania, numer, przez kogo wydane); podstawa przyjęcia broni z innej jednostki. 

 ***  Rodzaj, numer i data dokumentu, przez kogo wydany, czego dotyczy (decyzja dotycząca cofnięcia pozwolenia na broń, sprzedaż broni i inne). 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 

 

EWIDENCJA AMUNICJI 

 

...................................................... 

 (kaliber, rodzaj, nazwa amunicji) 

 

 

 

Lp. 

 

Podstawa nabycia 

amunicji lub jej 

przyjęcia z innej 

jednostki*/podstawa 

wydania z magazynu 

Stan ogólny amunicji Pobranie amunicji Rozliczenie amunicji 

przychód rozchód stan 

końcowy 

cel 

wydania 

nazwisko, 

imię 

i podpis 

wydającego 

nazwisko, imię 

i podpis 

pobierającego 

Zwrócono 

amunicję 

nie zużytą 

Nazwisko, imię 

i podpis 

przyjmującego 

do magazynu 

Nazwisko, 

imię i podpis 

zwracającego 

do magazynu 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

* Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (data wydania, numer, przez kogo wydane); podstawa przyjęcia amunicji z innej jednostki. 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 

 

EWIDENCJA 

WYDAWANIA - PRZYJMOWANIA BRONI 
  

 

 

Lp. 

Data i 

godzina 

wydania 

broni 

Nazwa i 

marka 

broni 

Kaliber i 

rok 

produkcji 

broni* 

Numer i 

seria 

broni 

Pozycja z 

książki 

ewidencji 

broni 

Ilość 

magazyn-

ków 

Numer 

świadectwa 

broni 

Nazwisko

, imię 

i podpis 

wydające

go broń 

Nazwis

ko, imię 

i podpis 

przyjm

ującego 

broń 

Data i 

godzina 

zdania 

broni 

Nazwisko, 

imię i 

podpis 

zdającego 

broń 

Nazwisko, 

imię i podpis 

przyjmująceg

o broń 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

* Wpisać w przypadku, gdy jest znany. 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 

 

EWIDENCJA 

WYDAWANIA – PRZYJMOWANIA 

AMUNICJI 
 

 
Lp. Data i 

godzina 

wydania 

amunicji 

Pozycja z 

książki 

ewidencji 

amunicji 

Rodzaj i 

kaliber 

wydawa-

nej 

amunicji 

Ilość 

wydawa-

nej 

amunicji 

Nazwisko, 

imię i podpis 

wydającego 

amunicję 

Nazwisko, imię 

i podpis 

przyjmującego 

amunicję 

Rodzaj i 

kaliber 

zdawanej 

amunicji 

Pozycja z 

książki 

ewidencji 

amunicji 

 

Ilość 

zdawanej 

amunicji 

Data i 

godzina 

zdania 

amunicji 

Nazwisko, 

imię 

i podpis 

zdającego 

amunicję 

Nazwisko, 

imię i podpis 

przyjmujące

go amunicję 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 

 

EWIDENCJA BRONI I AMUNICJI 

 

 
Lp. Data 

przyję-

cia broni 

Nazwa i 

marka 

broni 

Kaliber i 

rok 

produkcji 

broni* 

Numer i 

seria 

broni 

Kraj 

producenta 

Nazwę 

wytwórcy  

Liczba i 

kaliber 

amunicji 

przekazanej 

wraz z bronią 

Nazwisko 

i imię 

zlecają-

cego 

usługę  

Numer, datę 

wystawienia 

dokumentu 

uprawniająceg

o do posiadania 

broni i 

oznaczenie 

organu, który 

go wydał  

Cel 

przyję-

cia 

i zakres 

napra-

wy 

Potwierdze-

nie wydania 

pokwitowania 

przyjęcia 

broni do 

naprawy 

Pokwitowanie 

i datę odbioru 

broni  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

  

* Wpisać w przypadku, gdy jest znany
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UZASADNIENIE 

 

 

Potrzeba wydania rozporządzenia w sprawie przechowywania oraz ewidencjowania broni 

i amunicji wynika ze zmiany przepisu upoważniającego do jego wydania.  

Akt ten zastąpi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (Dz. U. Nr 27, poz. 343). 

W stosunku do przywołanego rozporządzenia przepisy projektowanego rozporządzenia 

różnią się w zakresie: 

1) wskazania mechanicznych i elektronicznych zabezpieczeń przewidzianych 

w magazynie broni, 

2) określenia wymogów dla urządzeń, w których broń mają obowiązek przechowywać 

osoby, posiadające pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 10.  

Jeśli chodzi o wzory ewidencji stosowanych przez osoby i inne podmioty posiadające 

pozwolenie na broń, nie uległy one znaczącym zmianom projekt zakłada jednak możliwość 

prowadzenia ich z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji, pod 

warunkiem stosowania rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację 

i przechowywanie wszystkich operacji wraz z kopią zapasową.  

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia podlega notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na osoby i inne podmioty 

posiadające pozwolenie na broń.  

2. Konsultacje społeczne 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.) zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

Zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 

 – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego oraz źródła finansowania 

Wejście w życie rozporządzenia może spowodować skutki finansowe dla budżetu 

państwa w przypadku gdy utworzenie magazynu lub jego dostosowanie do wymogów 

rozporządzenia dotyczyć będzie podmiotów finansowanych z budżetu państwa. Skutki te 

nie są jednak możliwe do oszacowania na tym etapie prac legislacyjnych. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 

 

 

 

 

 

03/27rch 



 

 

 

Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 

 

w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
1)

 

 

Na podstawie art. 12b ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 264 i 908 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) specjalności w zakresie stanowiska, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, oraz szczegółowe 

warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności; 

2) typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz rodzaje działalności, do 

których nadzorowania uprawniają, a także szczegółowe warunki nadawania tych 

uprawnień; 

3) tryb nadawania przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej 

„Prezesem Agencji”, uprawnień inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnień 

dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowisku określonym w art. 12 ust. 1 

ustawy; 

4) tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji 

egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów, sposób 

wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków 

komisji egzaminacyjnej; 

5) wymagane zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń, warunki, jakie muszą 

spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, a także tryb uzyskiwania wpisu do 

rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 11 ustawy, oraz do rejestru, o którym mowa 

w art. 12a ust. 3 ustawy. 

                                                 
1) 

Rozporządzenie wdraża do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. 

ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa 

przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291). 
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§ 2. Specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz szczegółowe warunki nadawania 

uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

 

§ 3. Typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, rodzaje działalności, do których 

nadzorowania uprawniają oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień inspektora 

ochrony radiologicznej określonego typu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 4. 1. Zakresy szkoleń dla osób, które ubiegają się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie 

na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej oraz o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, określają 

odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia. 

2. Szkolenie mogą prowadzić jednostki, które:  

1) dysponują kadrą wykładowców, którzy posiadają wykształcenie wyższe, mają wiedzę 

i doświadczenie zawodowe w dziedzinie podstaw technologii jądrowych oraz 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z zakresem 

prowadzonych szkoleń; 

2) posiadają obiekty, urządzenia i wyposażenie umożliwiające prowadzenie ćwiczeń 

praktycznych objętych tematyką szkolenia lub zapewniają do nich dostęp;  

3) posiadają szczegółowe programy szkoleń; 

4) prowadzą dzienniki zajęć, do których wpisuje się tematykę i czas trwania 

poszczególnych zajęć, oraz spis osób biorących udział w szkoleniach i przechowują je 

co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.  

3. Wpis jednostki przeprowadzającej szkolenie do rejestru prowadzonego przez Prezesa 

Agencji następuje na wniosek kierownika jednostki przeprowadzającej szkolenie, po 

stwierdzeniu przez Prezesa Agencji spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, 

oraz zobowiązaniu się wnioskodawcy do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie 

załącza dokumenty i informacje potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz programy szkoleń, o których mowa w ust. 2 pkt 3. 

5. Kierownikowi jednostki przeprowadzającej szkolenie, która została wpisana do rejestru, 

Prezes Agencji wydaje zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru. 
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6. Szkolenie przeprowadza się w formie wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, ćwiczeń 

laboratoryjnych lub szkolenia na stanowisku pracy w zależności od zakresu szkolenia. 

7. Przed rozpoczęciem szkolenia:  

1) osoba, która ubiega się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku 

mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej o określonej specjalności, przedstawia kierownikowi jednostki 

przeprowadzającej szkolenie orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 

2 ustawy; 

2) osoba, która ubiega się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, przedstawia 

kierownikowi jednostki przeprowadzającej szkolenie orzeczenie lekarskie, o którym 

mowa w art. 7 ust. 6 pkt 4 ustawy.  

8. Kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie wydaje osobie, która odbyła szkolenie, 

dokument potwierdzający jego odbycie. 

 

§ 5. 1. Osoba, która odbyła szkolenie, zdaje egzamin przed właściwą komisją egzaminacyjną. 

2. Kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie zawiadamia przewodniczącego 

właściwej komisji egzaminacyjnej o zamiarze przeprowadzenia szkolenia najpóźniej na 

30 dni przed jego rozpoczęciem. 

3. Prezes Agencji wyznacza egzamin, o którym mowa w ust. 1, na dzień przypadający nie 

później niż 30 dni od zakończenia szkolenia. 

4. O terminie egzaminu Prezes Agencji zawiadamia kierownika jednostki przeprowadzającej 

szkolenie. 

5. Kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie zawiadamia o terminie egzaminu osoby 

przystępujące do szkolenia. 

 

§ 6. 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu bez szkolenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu jest składany do Prezesa 

Agencji, który sprawdza, czy składający wniosek spełnia te warunki, i dopuszcza albo nie 

dopuszcza go do egzaminu. 

2. O dopuszczeniu albo o niedopuszczeniu do egzaminu bez szkolenia Prezes Agencji 

zawiadamia składającego wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, podając, 

w przypadku dopuszczenia do egzaminu, jego termin i miejsce. 
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§ 7. 1. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Prezesa 

Agencji, może w terminie 1 miesiąca od zakończenia egzaminu wystąpić do Prezesa Agencji 

o wyznaczenie nowego terminu egzaminu. 

2. Z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu egzaminu można wystąpić dwukrotnie.  

 

§ 8. 1. Egzaminy przeprowadzają:  

1) komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na 

stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej; 

2) komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.  

2. Przewodniczący właściwej komisji egzaminacyjnej, wyznaczając skład egzaminacyjny, 

wskazuje przewodniczącego składu i sekretarza.  

3. Skład egzaminacyjny:  

1) przygotowuje pytania egzaminacyjne uwzględniające zakresy szkoleń, o których 

mowa w § 4 ust. 1; 

2) przeprowadza egzamin; 

3) ocenia pisemną i ustną część egzaminu. 

4. Skład egzaminacyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego składu egzaminacyjnego. 

5. Skład egzaminacyjny sporządza protokół z egzaminu, który zawiera:  

1) wskazanie składu egzaminacyjnego odpowiedniej komisji egzaminacyjnej; 

2) numer protokołu i datę jego sporządzenia; 

3) nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby zdającej; 

4) tematy części problemowej lub obliczeniowej części pisemnej egzaminu i wynik 

części pisemnej egzaminu; 

5) treść pytań części ustnej egzaminu i liczbę punktów uzyskanych przez osobę zdającą 

za odpowiedź na każde z pytań; 

6) informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu; 

7) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego składu egzaminacyjnego i pozostałych 

członków tego składu. 
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§ 9. 1. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia. 

2. Egzamin składa się z części pisemnej obejmującej test złożony z 30 pytań i 3 zadania 

obliczeniowe lub pytania problemowe oraz z części ustnej obejmującej 5 pytań. 

3. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut.  

4. Za część pisemną egzaminu skład egzaminacyjny przyznaje:  

1) 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie z testu; 

2) od 0 do 10 pkt za każde zadanie obliczeniowe lub pytanie problemowe.  

5. Do części ustnej egzaminu przystępuje się po uzyskaniu z części pisemnej egzaminu co 

najmniej 40 punktów, w tym co najmniej 20 punktów z testu i co najmniej 20 punktów 

z zadań obliczeniowych lub pytań problemowych. 

6. Z części ustnej egzaminu przyznaje się od 0 do 5 punktów za odpowiedź na każde pytanie. 

7. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje się po otrzymaniu co najmniej 15 punktów z ustnej 

części egzaminu. 

8. Osoba, która nie zdała egzaminu, może w terminie do 6 miesięcy od zakończenia egzaminu 

wystąpić z wnioskiem do Prezesa Agencji o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu. 

9. Osobie, która zdała egzamin, komisja egzaminacyjna wydaje dokument potwierdzający 

zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego. 

 

§ 10. 1. Opłata za egzamin wynosi w przypadku egzaminu na uprawnienia: 

1) inspektora ochrony radiologicznej – 400 zł; 

2) do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej o określonej specjalności – 300 zł. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy Państwowej Agencji 

Atomistyki, a dowód wniesienia opłaty osoba zdająca egzamin przedstawia komisji 

egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu. 

3. Kwota opłaty za egzamin oraz numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 2, są 

dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa Agencji. 

4. Niewykorzystana opłata za egzamin zostaje zaliczona na poczet przyszłej opłaty za 

egzamin, o ile wniosek o dopuszczenie do egzaminu zostanie złożony w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 1. W przeciwnym wypadku niewykorzystana opłata za egzamin staje się 

dochodem budżetu państwa. 

5. Opłata za egzamin może zostać zwrócona, w przypadku gdy osoba mająca przystąpić do 

egzaminu nie mogła wziąć w nim udziału z przyczyn przez siebie niezawinionych. 
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Warunkiem zwrotu opłaty za egzamin jest załączenie do wniosku o zwrot tej opłaty 

dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu. 

 

§ 11. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej uczestniczącego w składzie 

egzaminacyjnym przeprowadzającym egzamin wynosi 30 zł za każdą osobę przystępującą do 

egzaminu.  

 

§ 12. 1. Wniosek do Prezesa Agencji o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 

art. 12 ust. 1 ustawy, zawiera:  

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień; 

2) wskazanie rodzaju i typu uprawnień, o które ubiega się ta osoba; 

3) adres do korespondencji; 

4) informacje o przebiegu pracy zawodowej tej osoby; 

5) w przypadku stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej 

działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu 

jądrowego – także wskazanie nazwy tej jednostki.  

2. Występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dołącza do niego następujące 

dokumenty dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień:  

1) dokument stwierdzający zdanie egzaminu; 

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na 

promieniowanie jonizujące, o którym mowa w art. 7 ust. 6 pkt 4 lub art. 12 ust. 1 pkt 

2 ustawy; 

3) odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego 

wykształcenia i zawodu; 

4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach 

narażenia; 

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 6 miesięcy od dnia 

przeprowadzenia egzaminu. 

4. W przypadku osób dopuszczonych do egzaminu bez wymaganego szkolenia nie jest 

wymagane załączanie do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku 
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o dopuszczenie do egzaminu.  

5. Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne 

uprawnienia:  

1) umożliwiające zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o określonej 

specjalności i ubiegają się o uprawnienia do zatrudnienia na takim samym 

stanowisku, 

2) inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia inspektora ochrony 

radiologicznej tego samego typu  

 – nie składają dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4. 

 

§ 13. 1. Uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o określonej specjalności w jednostce 

organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub 

likwidacji obiektu jądrowego uprawniają do zajmowania takiego stanowiska tylko 

w jednostce organizacyjnej imiennie wskazanej w uprawnieniu. 

2. Uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce nie wykonującej działalności 

polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, nadane 

w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 

stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. Nr 21, poz. 173), uprawniają 

do zajmowania stanowiska wskazanego w uprawnieniu na terenie całego kraju. 

3. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-0 nadane w trybie określonym 

w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 2, odpowiadają uprawnieniom 

określonym w niniejszym rozporządzeniu jako IOR-1Z. 

4. Stanowisko operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach 

granicznych, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 2, 

odpowiada specjalności operatora akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów określonej 

w niniejszym rozporządzeniu.  

5. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnienia dla osób, które mogą być 

zatrudnione na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej, nadane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w 

ust. 2, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk 
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mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2011 r., poz. 1022), stają 

się uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnieniami dla osób, które 

mogą być zatrudnione na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o danej specjalności. Uprawnienia te 

zachowują ważność przez okres, na jaki zostały nadane. 

 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.
3)

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3)

 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. 

w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1022), które na podstawie art. 

34 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia …  o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów (Dz. U. poz. …) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Rady Ministrów 

z dnia … (poz. …) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

 

SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE STANOWISKA MAJĄCEGO ISTOTNE 

ZNACZENIE 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY 

RADIOLOGICZNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NADAWANIA 

UPRAWNIEŃ DO ZAJMOWANIA STANOWISKA O TYCH SPECJALNOŚCIACH  

 

Lp. Specjalność 

Wykształcenie Staż pracy 

(w latach) 

w warunkach 

narażenia 

Zakres 

szkolenia 
wyższe, 

specjalność 

średnie, 

zawód w 

zakresie 

1    2 3 4 5 6 

1. Operator reaktora 

badawczego 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik  

informatyk i 

pokrewne 

nukleonik, 

energetyk,  

elektryk, 

mechanik, 

elektronik, 

elektromechanik 

i pokrewne 

2  

w jednostce 

eksploatującej  

reaktor                      

R-O 

2. Dozymetrysta 

reaktora      

badawczego 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

elektronik, 

chemik, 

elektromechanik, 

nukleonik               

1 w pracowni lub 

zakładzie 

dozymetrii 

w jednostce 

eksploatującej 

reaktor 

R-D 

3. Starszy 

dozymetrysta 

reaktora 

badawczego 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

- 2 na stanowisku 

o specjalności 

dozymetrysty 

reaktora 

R-D 

4. Kierownik zmiany 

reaktora 

badawczego 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

nukleonik, 

energetyk, 

elektryk, 

mechanik, 

elektronik, 

elektromechanik 

i pokrewne 

z wykształceniem 

wyższym – 1 

z wykształceniem 

średnim – 3  

- na stanowisku 

o specjalności 

operatora reaktora 

badawczego 

R-OK 

5. Kierownik reaktora 

badawczego 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

- 1 

na stanowisku 

o specjalności 

R-OK 
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elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

kierownika zmiany 

reaktora 

6. Zastępca dyrektora 

do spraw 

bezpieczeństwa 

jądrowego 

i ochrony 

radiologicznej 

w jednostce 

organizacyjnej 

posiadającej reaktor 

badawczy  

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

- 1 

na stanowisku 

o specjalności 

kierownika 

reaktora 

R-OK 

+ R-D 

7. Specjalista do 

spraw ewidencji 

materiałów 

jądrowych 

dowolne dowolne 1 w jednostce 

posiadającej 

materiały jądrowe 

S-E 

8. Operator 

przechowalnika 

wypalonego paliwa 

jądrowego 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

elektryk, 

chemik, 

mechanik, 

nukleonik 

1 w jednostce 

eksploatującej 

przechowalnik 

wypalonego paliwa 

jądrowego 

S-O 

9. Kierownik 

składowiska 

odpadów 

promieniotwórczych 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

elektryk, 

chemik, 

mechanik, 

nukleonik 

z wykształceniem 

wyższym – 1, 

z wykształceniem 

średnim – 3  

- w składowisku 

odpadów 

promieniotwórczych 

lub zakładzie 

unieszkodliwiania 

odpadów 

promieniotwórczych 

S-O 

10. Kierownik zakładu 

unieszkodliwiania 

odpadów 

promieniotwórczych 

fizyk, 

chemik, 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

informatyk i 

pokrewne 

- 3 w składowisku 

odpadów 

promieniotwórczych 

lub zakładzie 

unieszkodliwiania 

odpadów 

promieniotwórczych 

S-O 

11. Operator 

akceleratora 

stosowanego do 

celów innych niż 

medyczne 

z wyłączeniem 

akceleratorów 

fizyk, 

chemik, 

informatyk, 

dowolne 

techniczne, 

dowolne 

przyrodnicze 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

nukleonik i 

pokrewne 

z wykształceniem 

wyższym – 0, 

z wykształceniem 

średnim – 1  

- w pracowni 

akceleratorowej  

A-A 
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stosowanych do 

kontroli pojazdów  

12. Operator 

akceleratora 

stosowanego do 

kontroli pojazdów  

dowolne dowolne 0 A-A 

13. Operator 

akceleratora 

stosowanego do 

celów medycznych  

oraz urządzeń do 

teleradioterapii 

fizyk, 

chemik, 

biolog, 

dowolne 

medyczne, 

dowolne 

techniczne 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

medyczne, 

nukleonik 

z wykształceniem 

wyższym – 0, 

z wykształceniem 

średnim – 1  

- w pracowni 

akceleratorowej 

S-A 

14. Operator urządzeń 

do brachyterapii ze 

źródłami 

promieniotwórczymi 

fizyk, 

chemik, 

biolog, 

dowolne 

medyczne, 

dowolne 

techniczne 

elektryk, 

elektronik, 

mechanik, 

medyczne, 

nukleonik 

z wykształceniem 

wyższym – 0, 

z wykształceniem 

średnim – 1  

- w pracowni 

radioterapeutycznej 

ze źródłami 

promieniotwórczymi 

S-Z 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

TYPY UPRAWNIEŃ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI DO KTÓRYCH NADZOROWANIA UPRAWNIAJĄ, 

ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NADAWANIA UPRAWNIEŃ 

INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ  

 

Lp. 
Typ 

uprawnień 

Rodzaje działalności,  

do których nadzorowania 

 inspektor uzyskuje uprawnienie 

Staż pracy 

w warunkach narażenia 

(w latach) 

wykształcenie 

średnie 

wykształcenie 

wyższe 

1 2 3 4 5 

1. IOR-1Z 

Przechowywanie, transport, obrót 

i stosowanie zamkniętych źródeł 

promieniotwórczych oraz instalowanie, 

stosowanie i obsługa urządzeń 

zawierających źródła 

promieniotwórcze o aktywności 

mniejszej niż wartość P2, o której 

mowa w załączniku nr 2 do ustawy, z 

wyłączeniem stosowania źródeł 

promieniotwórczych w celach 

medycznych 

1 0 

2. IOR-1R 

Uruchamianie i stosowanie urządzeń 

wytwarzających promieniowanie 

jonizujące do celów innych niż 

medyczne wraz z uruchamianiem 

pracowni, w których mają być one 

stosowane, w tym pracowni, w których 

mają być stosowane aparaty 

rentgenowskie 

1 0 

3. IOR-1 

Działalności, do których nadzorowania 

uprawnione są osoby posiadające 

uprawnienia typu IOR-1Z i IOR-1R. 

Wytwarzanie, przetwarzanie, 

przechowywanie, składowanie, 

transport lub stosowanie materiałów 

jądrowych, źródeł i odpadów 

promieniotwórczych oraz obrót nimi, 

z wyłączeniem stosowania źródeł 

promieniotwórczych w celach 

medycznych oraz z wyłączeniem 

przetwarzania, przechowywania, 

składowania i transportu wypalonego 

paliwa jądrowego. Produkowanie, 

instalowanie, stosowanie i obsługa 

urządzeń zawierających źródła 

promieniotwórcze oraz obrót tymi 

urządzeniami z wyłączeniem urządzeń 

zawierających źródła 

3 1 
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promieniotwórcze stosowanych 

w celach medycznych. Budowa, 

eksploatacja, zamknięcie i likwidacja 

składowisk odpadów 

promieniotwórczych z wyjątkiem 

składowisk odpadów 

promieniotwórczych przeznaczonych 

do składowania wypalonego paliwa 

jądrowego. Zamierzone dodawanie 

substancji promieniotwórczych 

w procesie produkcyjnym wyrobów 

powszechnego użytku i wyrobów 

medycznych, wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, wyposażenia 

wyrobów medycznych, wyposażenia 

wyrobów medycznych do diagnostyki 

in vitro, aktywnych wyrobów 

medycznych do implantacji, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 

z późn. zm.), obrót tymi wyrobami oraz 

przywóz na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz 

z tego terytorium tych wyrobów 

i wyrobów powszechnego użytku, do 

których dodano substancje 

promieniotwórcze 

4. IOR-2 

Działalności, do których nadzorowania 

uprawnione są osoby posiadające 

uprawnienia typu IOR-1. 

Przetwarzanie, przechowywanie, 

składowanie i transport wypalonego 

paliwa jądrowego oraz wzbogacanie 

izotopowe. Budowa, rozruch, 

eksploatacja i likwidacja obiektów 

jądrowych. Budowa, eksploatacja, 

zamknięcie i likwidacja składowisk 

odpadów promieniotwórczych 

przeznaczonych do składowania 

wypalonego paliwa jądrowego 

4 2 

5. IOR-3 

Działalności, do których nadzorowania 

są uprawnione osoby posiadające 

uprawnienia typu IOR-1. Stosowanie 

źródeł promieniotwórczych w celach 

medycznych, produkowanie, 

instalowanie, stosowanie i obsługa w 

celach medycznych urządzeń 

zawierających źródła 

promieniotwórcze, obrót tymi 

4 2 
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urządzeniami oraz uruchamianie 

i stosowanie urządzeń wytwarzających 

promieniowanie jonizujące w celach 

medycznych, a także uruchamianie 

pracowni, w których mają być 

stosowane takie źródła i urządzenia, 

z wyłączeniem aparatów 

rentgenowskich do celów diagnostyki 

medycznej, radiologii zabiegowej, 

radioterapii schorzeń 

nienowotworowych oraz pracowni 

stosujących takie aparaty. Zamierzone 

podawanie substancji 

promieniotwórczych ludziom 

i zwierzętom w celach medycznej lub 

weterynaryjnej diagnostyki, leczenia 

lub badań naukowych 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3  

 

ZAKRESY SZKOLEŃ DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O 

UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU 

MAJĄCYM ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

 

1. Szkolenie typu A-A  

Tematy wykładów:  

1) podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej (min. 1 godzina);  

2) oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina); 

3) biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina); 

4) zasady fizyki akceleratorów (min. 1 godzina); 

5) zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detekcja promieniowania jonizującego, 

podstawowe wielkości dozymetryczne i jednostki (min. 3 godziny); 

6) zasady ochrony radiologicznej (min. 1 godzina);  

7) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej 

(min. 1 godzina); 

8) program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej (min. 1 godzina);  

9) zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych (min. 1 godzina). 

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i źródeł promieniowania 

jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur wraz ze szkoleniem stanowiskowym.  

 

2. Szkolenie typu S-A 

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu A-A oraz:  

1) zasady bezpiecznej pracy w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej (min. 

2 godziny);  

2) zasady ochrony radiologicznej pacjentów (min. 2 godziny);  

3) program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej 

(min. 4 godziny). 

 

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i urządzeń do 
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teleradioterapii oraz stosowanych w pracowni procedur wraz ze szkoleniem stanowiskowym.  

 

3. Szkolenie typu S-Z 

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu A -A, z wyłączeniem zasad fizyki 

akceleratorów ,  oraz:  

1) zasady bezpiecznej pracy w pracowni brachyterapii (min. 2 godziny);  

2) zasady ochrony radiologicznej pacjentów (min. 2 godziny);  

3) program zapewnienia jakości w pracowni brachyterapii (min. 4 godziny);  

4) podstawowe wiadomości z zakresu budowy oraz zasady działania urządzeń do 

brachyterapii (min. 2 godziny). 

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej urządzeń do brachyterapii ze źródłami 

promieniotwórczymi oraz stosowanych w pracowni procedur wraz ze szkoleniem 

stanowiskowym. 

 

4. Szkolenie typu S-E  

Tematy wykładów:  

1) podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej (min. 1 godzina);  

2) oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina);  

3) biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina);  

4) detekcja promieniowania jonizującego (min. 2 godziny);  

5) podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki 

(min. 2 godziny); 

6) zasady ochrony radiologicznej (min. 4 godziny);  

7) podstawy fizyki reakcji rozszczepienia, w tym w szczególności zagadnienia 

krytyczności i współczynnika mnożenia (min. 4 godziny);  

8) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej 

(min. 2 godziny);  

9) konwencje i umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczeń materiałów 

jądrowych (min. 2 godziny); 

10) zasady i metody ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych 

(min. 2 godziny); 

11) zasady i metody ochrony fizycznej obiektów i materiałów jądrowych 
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(min. 2 godziny); 

12) źródła zagrożenia radiacyjnego w postępowaniu z materiałami jądrowymi, w tym 

z wypalonym paliwem jądrowym (min. 1 godzina);  

13) zawartość raportu bezpieczeństwa obiektu jądrowego (min. 1 godzina);  

 

5. Szkolenie typu S-O  

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S -E oraz:  

1) zasady pomiarów mocy dawki i skażeń promieniotwórczych (min. 2 godziny);  

2) zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi, 

urządzeniami zawierającymi takie źródła, otwartymi źródłami 

promieniotwórczymi, w pracowni i poza pracownią (min. 4 godziny); 

3) zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi – metody przetwarzania 

i segregacji, transport, przechowywanie, składowanie (min. 4 godziny);  

4) organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki 

i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej, 

pracowników (min. 2 godziny); 

5) przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, 

technologiczne instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, zakładowy plan 

postępowania awaryjnego (min. 2 godziny).  

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, łącznie z planami postępowania 

awaryjnego, składowiska odpadów lub przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego.  

 

6. Szkolenie typu R-O  

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S -E oraz:  

1) podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 6 godzin);  

2) charakterystyki fizyczne i cieplne reaktora (min. 2 godziny); 

3) detekcja promieniowania jonizującego - uzupełnienie (min. 2 godziny); 

4) system barier powstrzymujących rozprzestrzenianie się produktów rozszczepienia 

(min. 2 godziny); 

5) źródła zagrożenia w jądrowym reaktorze badawczym (min. 2 godziny);  

6) podstawy zagadnień dozymetrii reaktorowej (min. 4 godziny);  

7) gospodarka odpadami promieniotwórczymi i paliwem jądrowym (min. 2 godziny);  
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8) awarie w badawczych reaktorach jądrowych (min. 4 godziny);  

9) zasady zapewnienia jakości w eksploatacji jądrowych reaktorów badawczych 

(min. 4 godziny);  

10) wymiana ciepła w reaktorze (min. 4 godziny);  

11) napromienianie materiału tarczowego oraz ewidencja i kontrola ruchu źródeł 

promieniotwórczych (min. 2 godziny); 

12) limity operacyjne w reaktorze badawczym (min. 1 godzina).  

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej (w tym raportu bezpieczeństwa) 

reaktora badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:  

1) budowa bloku reaktora;  

2) obiegi chłodzenia: pierwotny i wtórny;  

3) awaryjne systemy chłodzenia; 

4) systemy wentylacji;  

5) systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej;  

6) systemy zasilania elektrycznego;  

7) standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora badawczego;  

8) charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej; 

9) napromienianie w reaktorze;  

10) zagadnienia chemiczne;  

11) komory gorące i ekspedycja izotopów;  

12) plany postępowania awaryjnego.  

Ćwiczenia z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów 

regulacyjnych, metody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktywnościowych, gęstości 

strumienia neutronów i dawek, kontrolę stanu elementów paliwowych w reaktorze, kontrolę 

uwolnień z reaktora badawczego.  

Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze, w wybranych zespołach służb 

eksploatacyjnych i pracowni reaktora, według programu indywidualnego przygotowanego 

przez kierownika jednostki.  

 

7. Szkolenie typu R-OK  

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu R -O oraz:  

1) fizyka reaktorowa – uzupełnienie (min. 4 godziny);  
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2) planowanie awaryjne (min. 5 godzin);  

3) określanie narażenia radiacyjnego w obiekcie reaktora badawczego 

(min. 2 godziny).  

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej reaktora, szczególnie w zakresie 

procedur eksploatacyjnych, postępowania awaryjnego i ochrony fizycznej reaktora.  

 

8. Szkolenie typu R-D  

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S -E oraz:  

1) podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 4 godziny);  

2) charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej (min. 6 godzin);  

3) systemy wentylacji (min. 2 godziny);  

4) systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej (min. 2 godziny);  

5) komory gorące i ekspedycja izotopów (min. 4 godziny);  

6) napromienianie w reaktorze (min. 2 godziny);  

7) metodyka obliczania osłon dla promieniowania mieszanego neutronów 

i promieniowania gamma (1 godzina);  

8) kontrola narażenia indywidualnego od skażeń promieniotwórczych 

(powierzchniowych i przestrzennych) (min. 1 godzina).  

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej (w tym raportu bezpieczeństwa) 

reaktora badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:  

1) systemy wentylacji; 

2) systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej;  

3) standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora badawczego;  

4) charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej; 

5) napromienianie w reaktorze; 

6) zagadnienia chemiczne; 

7) komory gorące i ekspedycja izotopów;  

8) plany postępowania awaryjnego.  

Ćwiczenia z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów 

regulacyjnych, metody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktywnościowych, gęstości 

strumienia neutronów i dawek, pomiar i ocenę skażeń osobistych.  
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Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze, w szczególności w pracowni 

dozymetrycznej, według programu indywidualnego przygotowanego przez kierownika 

jednostki.  
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ZAŁĄCZNIK Nr 4  

 

ZAKRESY SZKOLEŃ DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O 

UPRAWNIENIA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

 

1. Typ IOR-1Z  

Tematy wykładów (min. 30 godzin):   

1) wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej; rozpady 

promieniotwórcze;  

2) naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze; 

3) oddziaływanie promieniowania z materią;  

4) biologiczne skutki promieniowania jonizującego; 

5) detektory promieniowania jonizującego;  

6) podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki;  

7) przyrządy dozymetryczne;  

8) podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, 

optymalizacja, ograniczanie narażenia;  

9) opisy znanych zdarzeń radiacyjnych;  

10) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do 

niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej;  

11) zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej 

działalności, wyłączenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego;  

12) zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi 

w pracowniach i poza pracowniami; 

13) pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwórczych; 

14) kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, w tym od 

promieniowania jonizującego od źródeł naturalnych;  

15) kontrola szczelności i ewidencja zamkniętych źródeł promieniotwórczych; 

16) ogólne informacje o postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi; 

17) podstawowe zasady transportu towarów niebezpiecznych klasy 7;  

18) organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki 

i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej 
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i pracowników (w tym pracowników zewnętrznych), prace w warunkach 

narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne;  

19) przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, 

technologiczne instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, plan 

postępowania awaryjnego;  

20) podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. 

Ćwiczenia obliczeniowe (min. 4 godziny)  

Obliczanie zmiany aktywności w czasie, obliczanie dawek, obliczanie osłon, optymalizacja 

warunków pracy w warunkach narażenia, ocena dawek indywidualnych na podstawie 

dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy, oszacowanie dopuszczalnego czasu 

przebywania w pomieszczeniu o podwyższonym promieniowaniu. 

Ćwiczenia laboratoryjne (min. 4 godziny)  

Dobór parametrów przyrządu dozymetrycznego, pomiary mocy dawki, wykreślanie izodoz, 

pomiary skażeń promieniotwórczych. 

 

2. Typ IOR-1R 

Tematy wykładów (min. 20 godzin):   

1) wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej;  

2) oddziaływanie promieniowania z materią;  

3) biologiczne skutki promieniowania jonizującego; 

4) detektory promieniowania jonizującego;  

5) podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki;  

6) przyrządy dozymetryczne;  

7) podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, 

optymalizacja, ograniczanie narażenia; 

8) opisy znanych zdarzeń radiacyjnych; 

9) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do 

niej, podstawowe przepisy międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym przepisy Unii Europejskiej;  

10) zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, zgłaszanie takiej 

działalności, wyłączenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego;  

11) zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie 
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jonizujące, w pracowniach i poza pracowniami; 

12) pomiary mocy dawki; 

13) kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności; 

14) podstawy fizyki i techniki lamp rentgenowskich oraz akceleratorów; 

15) zasady bezpiecznej pracy w pracowniach rentgenowskich i pracowniach 

akceleratorowych; 

16) organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki 

i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej 

i pracowników (w tym pracowników zewnętrznych);  

17) przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, 

instrukcje pracy, rejestry dawek, plan postępowania awaryjnego;  

18) podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. 

Ćwiczenia obliczeniowe (min. 3 godziny):   

Obliczanie dawek, obliczanie osłon, optymalizacja warunków pracy w warunkach narażenia, 

ocena dawek indywidualnych na podstawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pracy, 

oszacowanie dopuszczalnego czasu przebywania w pomieszczeniu o podwyższonym 

promieniowaniu.  

Ćwiczenia laboratoryjne (min. 3 godzin y):  

Dobór parametrów przyrządu dozymetrycznego, pomiary widma promieniowania X, pomiary 

mocy dawki i pomiary dawki, wykreślanie izodoz. 

 

3. Typ IOR-1 

Tematy jak w szkoleniach typu IOR -1Z i IOR-1R oraz (łącznie min. 60 godzin): 

1) działalność zawodowa i działania interwencyjne, włącznie 

z promieniowaniem naturalnym, zwłaszcza radonu; 

2) zasady bezpiecznej pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi 

i urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące w pracowniach 

i poza pracowniami, kontrola uwolnień, limity użytkowe (ograniczniki) 

dawek; 

3) zasady pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, wytyczanie 

granic terenów kontrolowanych i nadzorowanych; 

4) ocena narażenia osób z ogółu ludności, pojęcie grup odniesienia; 
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5) skażenia wewnętrzne; 

6) dekontaminacja powierzchni roboczych sprzętu, skażeń osobistych; 

7) prace w warunkach narażenia na wzmożone promieniowanie naturalne;  

8) identyfikacja substancji promieniotwórczych, w tym materiałów 

jądrowych; 

9) postępowanie z odpadami promieniotwórczymi; 

10) składowiska odpadów promieniotwórczych; 

11) przykłady typowych zastosowań technik jądrowych oraz związane z nimi 

zagrożenie. 

Ćwiczenia obliczeniowe :  

Jak w szkoleniu typu IOR-1Z oraz  (łącznie min. 8 godzin): 

Obliczanie osłon, ocena wewnętrznego skażenia organizmu, oszacowanie dopuszczalnego 

czasu przebywania w polu podwyższonego promieniowania, ocena dawki dla grupy 

odniesienia. 

Ćwiczenia  laboratoryjne:  

Jak w szkoleniu typu IOR-1Z oraz (łącznie min. 8 godzin): 

Pomiary widma promieniowania gamma, pomiary strumienia neutronów, pomiar i ocena 

skażeń indywidualnych. 

 

4. Typ IOR-2  

 

Tematy wykładów:  

Tematy jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (łącznie min. 84 godziny):  

1) podstawy fizyki reakcji rozszczepienia, fizyki reaktorowej i wymiany 

ciepła w reaktorach jądrowych;  

2) elementy fizyki i chemii cyklu paliwa jądrowego;  

3) zasady bezpiecznej gospodarki odpadami promieniotwórczymi 

i wypalonym paliwem jądrowym;  

4) składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do 

składowania wypalonego paliwa jądrowego oraz przechowalniki 

wypalonego paliwa jądrowego;  
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5) źródła zagrożenia w reaktorze jądrowym pochodzące z rdzenia reaktora, 

obiegów chłodzenia, układów filtracji wody i powietrza, wypalonego 

paliwa jądrowego, materiałów naświetlonych i odpadów 

promieniotwórczych;  

6) zagadnienia dozymetrii reaktorowej;  

7) ocena zagrożenia w obiekcie jądrowym i okolicy (eksploatacja normalna 

i sytuacje awaryjne);  

8) potencjalne awarie w obiektach jądrowych;  

9) plany postępowania awaryjnego w wybranych obiektach jądrowych;  

10) zasady ochrony fizycznej i ewidencji materiałów jądrowych.  

Ćwiczenia obliczeniowe  

Jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (łącznie min 12 godzin):  

1) oszacowanie aktywności napromienionego materiału tarczowego;  

2) oszacowanie współczynnika mnożenia napromienionego paliwa 

jądrowego.  

Ćwiczenia laboratoryjne   

Jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (łączne min. 12 godzin):  

1) ustalanie progów ostrzegawczych i awaryjnych w systemie zabezpieczeń; 

2) wyznaczanie izodoz i skażeń powierzchni w pomieszczeniu 

technologicznym.  

 

5. Typu IOR-3  

Tematy wykładów:  

Tematy jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (łącznie min. 72 godziny):  

1) podstawy wykorzystania promieniowania jonizującego w diagnostyce 

i terapii medycznej, rodzaje procedur w teleradioterapii i brachyterapii, 

typowe zagrożenia; 

2) podstawowe zasady ochrony radiologicznej pacjentów;  

3) zadania inspektorów ochrony radiologicznej w placówkach służby 

zdrowia, zasady współpracy z personelem medycznym;  
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4) opis znanych zdarzeń radiacyjnych w postępowaniu medycznym 

z wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego.  

Ćwiczenia obliczeniowe:   

Jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (łącznie min. 12 godzin):  

Obliczanie mocy dawki i dawki osłon i czasu pracy w typowych pracowniach 

radioterapeutycznych, obliczanie aktywności i stężeń izotopów promieniotwórczych 

w odpadach promieniotwórczych dla typowych procedur medycyny nuklearnej.  

Ćwiczenia laboratoryjne:   

Jak w szkoleniu typu IOR-1. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 264 i 908).  

 

Do tej pory w zakresie uregulowanym niniejszym projektem rozporządzenia obowiązywało 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających 

istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz 

inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U z 2012 r., poz. 1022). 

 

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z nowelizacji upoważnienia do 

wydania rozporządzenia zawartego w art. 12b ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo atomowe, 

dokonanego ustawą z dnia … o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. …).  

 

W § 1 projektu rozporządzenia określono zakres regulacji objęty rozporządzeniem. 

W § 2 projektu rozporządzenia (wraz z załącznikiem nr 1) określono specjalności w zakresie 

stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska 

o danej specjalności. Z uwagi na fakt, iż w najbliższych latach nie jest planowana budowa, 

a tym bardziej eksploatacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych 

postanowiono, tak jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu pozostawić stanowisko 

kierownika składowiska odpadów promieniotwórczych, uznając za niecelowe wyodrębnianie 

stanowiska kierownika podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych.  

 

W § 3 projektu rozporządzenia (wraz z załącznikiem nr 2) określono typy uprawnień 

inspektora ochrony radiologicznej, rodzaje działalności, do nadzorowania których uprawniają 

oraz szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień. 

 

W § 4 projektu rozporządzenia (wraz z załącznikami nr 3 i nr 4) określono zakresy szkoleń 

dla poszczególnych specjalności w ramach stanowiska mającego istotne znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz typów uprawnień 

inspektora ochrony radiologicznej, warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne 
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ubiegające się o wpis do rejestru Prezesa Agencji jednostek uprawnionych do prowadzenia 

szkoleń, sposób potwierdzania uzyskania wpisu do rejestru, formy prowadzenia szkoleń, 

rodzaj zaświadczenia lekarskiego składanego w jednostce szkolącej przed szkoleniem oraz 

sposób udokumentowania odbycia szkolenia. 

 

W § 5 i § 6 projektu rozporządzenia określono kwestie: zawiadamiania przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej o zamiarze przeprowadzenia szkolenia, wyznaczania przez Prezesa 

Agencji terminu egzaminu po szkoleniu oraz terminy ich realizacji, a także tryb składania 

i rozpatrywania wniosku o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia oraz termin 

i sposób odpowiedzi na ten wniosek. 

 

W § 7 projektu rozporządzenia określono zasady dalszego postępowania w przypadku 

nieobecności zdającego na egzaminie w terminie wyznaczonym przez Prezesa Agencji. 

 

W § 8 projektu rozporządzenia określono tryb przeprowadzania egzaminu i dokumentowania 

jego wyniku. 

 

W § 9 projektu rozporządzenia określono zakres egzaminu, sposób jego przeprowadzania, 

punktację i minimalne wartości ocen potrzebne do jego zaliczenia, sposób dokumentowania 

faktu zdania egzaminu i sposób postępowania w przypadku jego niezdania. 

 

W § 10 projektu rozporządzenia określono wysokość opłaty za egzamin, sposób jej 

wnoszenia, warunki zaliczenia niewykorzystanej opłaty na poczet przyszłego egzaminu oraz 

miejsce publikacji kwot opłaty z egzamin i numeru rachunku bankowego do jej wnoszenia. 

Wysokość opłat nie uległa zmianie w stosunku do dotychczasowego stanu. 

 

W § 11 projektu rozporządzenia określono wysokość wynagrodzenia członka komisji 

egzaminacyjnej, która nie uległa zmianie w stosunku do dotychczasowego stanu. 

 

W § 12 projektu rozporządzenia określono zawartość wniosku o nadanie uprawnień, 

załączniki do wniosku oraz sytuacje, w których zwalnia się wnioskodawcę z obowiązku 

dołączania niektórych załączników. 

 

W § 13 projektu rozporządzenia zawarto regulacje dostosowujące.  
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W § 14 projektu rozporządzenia określono przepisy tracące moc oraz termin wejścia w życie 

rozporządzenia. 

W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów projekt rozporządzenia wprowadza 

jedynie zmiany polegające na uwzględnieniu przekształcenia dotychczasowych czternastu 

stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej w jedno stanowisko o różnych specjalnościach.  

 

Projekt rozporządzenia wdraża do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Rady 

96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa 

w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami 

wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L 159 z 29.06.1996, str. 1; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 291). Projekt rozporządzenia 

uwzględnia komunikat Komisji 98/C133/03 w sprawie wdrożenia dyrektywy 96/29/Euratom 

(Dz. Urz. WE L 133 z 30.04.1998 str. 3 i n.). 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia podlega obowiązkowi przedstawienia, na podstawie art. 33 

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat Euratom), do 

zaopiniowania Komisji Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, Biuletynie 

Informacji Publicznej Państwowej Agencji Atomistyki oraz na stronie internetowej 

Państwowej Agencji Atomistyki, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 

z późn. zm.) w celu umożliwienia zgłoszenia, w trybie art. 7 wyżej wymienionej ustawy, 

zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałują projektowane regulacje 

1) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki – organ nadający uprawnienia do pracy na 

stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej oraz dla osób, ubiegających się o nadanie uprawnień 

inspektora ochrony radiologicznej; 

2) Państwowa Agencja Atomistyki – urząd administracji centralnej organizujący 

egzaminy, pobierający opłaty egzaminacyjne i finansujący postępowanie 

egzaminacyjne;  

3) osoby, ubiegające się o nadanie uprawnień;  

4) jednostki organizacyjne, w których zostały stanowiska mające istotne znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o różnych 

specjalnościach, a także jednostki organizacyjne wykonujące działalność związaną 

z narażeniem, wymagającą zezwolenia (zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo 

atomowe wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej w takich jednostkach sprawuje osoba, która 

posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej).  

 

2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie skierowany do 

następujących podmiotów: 

1) Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 

2) Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej, ul. Garbary 15, Poznań, 

3) Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Komitet Energetyki Jądrowej SEP, 

ul. Świętokrzyska 14, 00 – 050 Warszawa, 

4) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul Konwaliowa 7, 

01-194 Warszawa, 

5) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, 05-400 Otwock-Świerk, 

6) Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-

Świerk, 

7) Instytut Fizyki Jądrowej – PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, 

8) PGE EJ1 Sp. z o.o., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, 
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9) PGE Energia Jądrowa S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, 

10) PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, 

11) Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej – SEREN Polska 

ul. Świętokrzyska 14, 00 – 050 Warszawa, 

12) Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00 – 743 Warszawa, 

13) Polski Klub Ekologiczny, ul. Sławkowska 26A, 31 – 014 Kraków, 

14) Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju, ul. Kołłątaja, 21  

50-006 Wrocław, 

15) Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa, 

16) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 

31-121 Kraków, 

17) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa, 

18) Konfederacja Pracodawców Polskich, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa, 

19) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 

20) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 

00-924 Warszawa, 

21) Business Center Club, ul. Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, 

22) Związek Rzemiosła Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa 

23) Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz, 

24) Rada Krajowa Federacji Konsumentów, Al. Jerozolimskie 47 lok. 8, 

00-697 Warszawa, 

25) Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, gdyż nie 

wprowadza nowych regulacji powodujących zmianę wysokości dotychczasowych 

przychodów i wydatków budżetowych.  

 

3. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy w stosunku do dotychczasowego 

stanu. 
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4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorców, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Przyjęcie rozporządzenia będzie miało korzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki 

w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zostaną utrzymane podstawy prawne do nadawania 

uprawnień do zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji mających bezpośredni wpływ na 

wykonywanie działalności, w tym działalności gospodarczej, z wykorzystaniem 

promieniowania jonizującego w sposób bezpieczny dla ludzi.  

 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację 

i rozwój regionów. 

 

6. Wskazanie źródeł finansowania  

Koszty działania komisji egzaminacyjnej i organizacji egzaminów zostaną pokryte z budżetu 

państwa – część 68 – Państwowa Agencja Atomistyki.  

 

7. Korzyści społeczne 

Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do lepszego merytorycznego przygotowania 

specjalistów pełniących funkcje inspektorów ochrony radiologicznej i zatrudnionych na 

stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej o określonych specjalnościach co, z uwagi na zakres zadań 

wykonywanych przez te osoby, ma pozytywne znaczenie społeczne w postaci zwiększenia 

poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

 

9. Wpływ rozporządzenia na środowisko 

Wejście w życie rozporządzenia stworzy podstawy prawne do nadawania uprawnień do 

zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji mających bezpośredni wpływ na wykonywanie 

działalności, w tym działalności gospodarczej, z wykorzystaniem promieniowania 

jonizującego w sposób bezpieczny dla środowiska.  

 

 

21/03/KC 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

w sprawie wzorów, kolorów oraz sposobu przydziału i zwracania munduru 

pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych, dokonujących kontroli granicznej artykułów rolno-spożywczych na 

granicy państwa  

 

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.
2)

) zarządza 

się, co następuje:  

 

 § 1. 1. Mundur pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych składa się z:  

1) zimowej marynarki z gabardyny w kolorze grafitowym;  

2) zimowych spodni lub spódnicy z gabardyny w kolorze grafitowym;  

3) letniej marynarki z tropiku w kolorze grafitowym;  

4) letnich spodni lub spódnicy z tropiku w kolorze grafitowym;  

5) koszuli z długim rękawem w kolorze błękitnym;  

6) koszuli z krótkim rękawem w kolorze błękitnym;  

7) swetra w kolorze grafitowym;  

8) wiatrówki zimowej z gabardyny w kolorze grafitowym;  

9) wiatrówki letniej z tropiku w kolorze grafitowym;  

10) zimowej kurtki z nieprzemakalnego materiału z podpinką w kolorze grafitowym;  

11) zimowej czapki z tkaniny wełnianej w kolorze grafitowym;  

                                                 

1)
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 

Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690, oraz 

z 2014 r. poz. … 



– 2 – 

 

12) beretu z tkaniny wełnianej w kolorze grafitowym – dla mężczyzn;  

13) furażerki z gabardyny w kolorze grafitowym – dla kobiet;  

14) letnich skarpet w kolorze czarnym – dla mężczyzn;  

15) letnich rajstop w kolorze beżowym – dla kobiet;  

16) zimowych skarpet w kolorze czarnym – dla mężczyzn;  

17) zimowych rajstop w kolorze beżowym – dla kobiet;  

18) zimowych rękawiczek skórzanych ocieplanych w kolorze czarnym;  

19) szalika w kolorze grafitowym;  

20) krawata w kolorze grafitowym;  

21) paska skórzanego do spodni (spódnicy) w kolorze czarnym;  

22) zimowych trzewików skórzanych ocieplanych w kolorze czarnym – dla mężczyzn;  

23) zimowych kozaków skórzanych ocieplanych w kolorze czarnym – dla kobiet;  

24) letnich pantofli skórzanych w kolorze czarnym; 

25) odznaki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  

2. Mundur jest przydzielany przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych przeprowadzającym kontrole graniczne artykułów rolno-spożywczych na 

granicy państwa raz na dwa lata, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Składniki munduru, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 przyznaje się w ilości dwóch 

sztuk te, o których mowa w ust. 1 pkt 14–17 przyznaje się w ilości pięciu par. zaś te o których 

mowa w ust. 1 pkt 25 przyznaje się w ilości pięciu sztuk. Podlegają one wymianie na bieżąco 

w miarę ich zużycia. 

4. Oprócz przypadku, o którym mowa w ust. 2, mundur albo jego składniki podlegają 

wymianie w przypadku zniszczenia albo uszkodzenia niepozwalającego na normalne 

użytkowanie. 

5. Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest 

zobowiązany do zwrotu munduru w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, a także 

w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 

 

§ 2. 1. Na składnikach munduru, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 8–10, umieszcza się 

odznakę Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Odznakę umieszcza 

się na zewnętrznej stronie lewego rękawa, w odległości 15 centymetrów od górnego szwu.  
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2. Na nakryciach głowy, o których mowa w § 1 pkt 11–13, oraz na guzikach 

zewnętrznych składników munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych umieszcza się wizerunek orła, zgodny ze wzorem określonym 

w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 3. Wzory munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.  

 

§ 4. Wzór odznaki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych określa 

załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 

2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji (Dz. U. Nr 215, poz. 1822).  

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

  

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

WZORY MUNDURU  

PRACOWNIKÓW INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO- 

-SPOŻYWCZYCH 

 

 

 

Mundur na okres letni  
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Mundur na okres letni  
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Mundur na okres letni 
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Mundur na okres zimowy 
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Mundur na okres zimowy 
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Mundur na okres zimowy 
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Mundur na okres zimowy 
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Mundur na okres zimowy 
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WZORY NAKRYĆ GŁOWY 
 

 
 

 
 

O p i s :   

Czapki zimowe – część wewnętrzna ocieplona pikowaną podszewką wiskozową w kolorze 

grafitowym. Na zewnętrznej części czapki damskiej znajduje się toczek ze sztucznego futra 

w kolorze szarym. Czapka męska posiada w części przedniej usztywniony daszek pokryty 

tkaniną oraz niepełny toczek w części bocznej i tylnej z możliwością wywinięcia jako 

nausznik.  

Furażerka – wewnątrz podszewka wiskozowa w kolorze grafitowym.  

Beret – wewnątrz podszewka wiskozowa w kolorze grafitowym, dolny brzeg beretu 

wykończony czarną lamówką.  

Umieszczony na nakryciach głowy wizerunek orła ma wysokość 5 cm.  
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WZORY GUZIKÓW  
 

 

 
 

O p i s :   

Guziki o średnicy 22 mm i 15 mm, wykonane w całości z tworzywa sztucznego w kolorze 

grafitowym. Awers wypukły z wizerunkiem orła w otoczce w kształcie elipsy, tło wewnątrz 

elipsy matowe, pozostałe elementy – połysk. Na rewersie ucho do zamocowania guzika.  
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Załącznik nr 2  

 

WZÓR ODZNAKI INSPEKCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-

SPOŻYWCZYCH 

 

O p i s :   

Odznaka Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych umieszczana na 

składnikach munduru. Odznaka wykonana jest techniką haftu, w kształcie wypukłego reliefu 

o wysokości 4,6 cm i szerokości 6,0 cm; tło w kolorze ciemnej zieleni PANTONE 330, u góry 

napis IJHARS, a poniżej zachodzące na siebie logo Inspekcji oraz wizerunek orła; napis 

IJHARS oraz logo Inspekcji w kolorze mosiądzu, wypukłe; wizerunek orła w kolorze białym 

ze złotą koroną, wypukły. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów, kolorów oraz sposobu przydziału i zwracania 

munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

dokonujących kontroli granicznej artykułów rolno-spożywczych na granicy państwa stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, 

z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia określa: 

 wzory i kolor munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych,  

 szczegółowe warunki i sposób przydziału oraz zwrotu munduru. 

Projekt niniejszego rozporządzenia, w stosunku do obecnie obowiązującego w tym zakresie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie 

wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji (Dz. U. Nr 215, poz. 1822) ma na celu 

sprecyzowanie warunków i sposobu przydziału munduru oraz jego zwrotu.  

Zgodnie z art. 20 ust. 7 w/w ustawy, pracownicy Inspekcji dokonujący kontroli granicznej 

artykułów rolno-spożywczych na granicy państwa są obowiązani do noszenia munduru. 

W związku z tym istnieje konieczność określenia wzorów, kolorów i sposobu przydziału 

munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

W dotychczasowym rozporządzeniu z 18 października 2005 r. brak jest przepisów 

regulujących warunki i sposób przydziału munduru oraz jego zwrotu. 

W projekcie zostały wskazane składniki munduru. 

Określono, że mundur jest przydzielany przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych przeprowadzającym kontrole graniczne artykułów rolno-spożywczych na 

granicy państwa raz na dwa lata. 

Składniki munduru, koszula z krótkim rękawem i koszula z długim rękawem przyznawana 

jest w ilości dwóch sztuk każda, zaś skarpety i rajstopy przyznaje się w ilości pięciu par. 

Podlegają one wymianie na bieżąco w miarę ich zużycia. 

Oprócz w/w przypadków, mundur albo jego składniki podlegają wymianie w przypadku 

zniszczenia albo uszkodzenia niepozwalającego na normalne użytkowanie. 
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Pracownik Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest zobowiązany do 

zwrotu munduru w przypadkach jego wymiany na nowy z uwagi na zużycie lub zniszczenie, 

a także w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 

Z uwagi na to, że projekt rozporządzenia stanowi jedynie doprecyzowanie aktualnie 

obowiązującego upoważnienia ustawowego dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

a pracownicy Inspekcji dokonujący kontroli na granicy są już wyposażeni w mundury, 

projektowana zmiana nie będzie miało wpływu na budżet państwa. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Planie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego.  

2. Podmioty, na które oddziałuje regulacja  

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na organy IJHARS i nie będzie miało 

wpływu na przedsiębiorców poddawanych kontroli jakości handlowej artykułów rolno- 

-spożywczych. 

3. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

4. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

5. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i środowisko  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Konsultacje społeczne  

Z uwagi na charakter zmian projektu rozporządzenia dotyczący wyłącznie kwestii 

organizacyjnych odnoszących się do warunków i sposobu przydziału oraz zwrotu munduru 

pracownikom Inspekcji dokonującym kontroli na granicy, w celu niegenerowania 

dodatkowych kosztów nie przewiduje się konsultacji społecznych. 

 

 

 

 

4-03-dg 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia  

w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji dokonujących kontroli 

 

Na podstawie art. 20a ust. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.
2)

) zarządza 

się, co następuje:  

 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji 

dokonujących kontroli. 

 

§ 2. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.  

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

 

  

                                                 

1)
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).  
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 

Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690 oraz 

z 2014 r. poz. … 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia … (poz. ...) 

 

 WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA INSPEKCJI JAKOŚCI 

HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

OPIS: 

 

 

 

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA 

 

                                                                                             

INSPEKCJA JAKOŚCI 

HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW 

ROLNO – SPOŻYWCZYCH 

 

                                         

…………………… 
 IMIĘ       

                      

..………………….                                                
NAZWISKO 

                                     

…….…….……….                                                     
STANOWISKO  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

………………………                                               
NR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE NA 

FOTOGRAFIĘ 

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych w ………….... / 

Główny Inspektorat Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych *   

   

 

 

 

 

 

 

 

miejsce na pieczęć 

wystawiającego 

 

……………… 
DATA WYSTAWIENIA 

……………….. 
PODPIS PRACOWNIKA 

    ……………… 
               PODPIS                           

WYSTAWIAJĄCEGO 
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1) Okładka legitymacji  

– wymiar legitymacji po złożeniu A7 (74 mm x 105 mm),  

 

AWERS OKLADKI 

– okładka w kolorze ciemnej zieleni PANTONE 330,  

– napisy na okładce oraz miniaturka orła w koronie – kolor czarny,  

– napis LEGITYMACJA SŁUŻBOWA oraz INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ 

ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH – napisy wyboldowane, czcionka w stylu 

Times New Roman, rozmiar 14, wyśrodkowana,  

– grafika (orzeł) o wymiarach 30 mm x 35 mm umieszczona pomiędzy napisem: 

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA a INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ 

ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, wyśrodkowana, 

 

REWERS OKŁADKI 

– okładka w kolorze ciemnej zieleni PANTONE 330, gładka, bez żadnych napisów. 

 

2) Wklejka legitymacji (środek) 

a) strona lewa 

– na górze Znak Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (stylizowany 

kłos zboża wpisany w literę Q z napisem Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych na dole, ze skrótem IJHARS na górze; całość w kolorze PANTONE NR 871 – 

złoty mat),  

– poniżej znaku miejsce na numer legitymacji służbowej (fraza NUMER LEGITYMACJI 

SŁUŻBOWEJ – czcionka Times New Roman, rozmiar 7, kolor czarny, napis wyboldowany),  

– w lewym dolnym rogu – miejsce na zdjęcie legitymacyjne, wymiar standardowy  

(35 mm x 45 mm),  

– z prawej strony fotografii – miejsce na dane pracownika / właściciela legitymacji: IMIĘ, 

NAZWISKO, STANOWISKO (czcionka Times New Roman, rozmiar 7, kolor czarny, 

napisy wyboldowane), odstępy pomiędzy wykropkowanymi miejscami do wypełnienia – 

10 mm,  

– poniżej miejsca wydzielonego na fotografię – PODPIS PRACOWNIKA (czcionka Times 

New Roman, rozmiar 7, kolor czarny, napisy wyboldowane) wraz z miejscem na podpis,  

b) prawa strona 

– 20 mm od górnej krawędzi legitymacji napis Wojewódzki Inspektorat Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ………. / Główny Inspektorat Jakości 

handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych*, czcionka Times New Roman rozmiar 9, kolor 

czarny, napis wyboldowany,  

– pod napisem Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych w ………. / Główny Inspektorat Jakości handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych* miejsce na pieczątkę (okrągłą lub prostokątną) wystawiającego legitymację 

o wymiarach 15 mm x 55 mm, informacja miejsce na pieczęć wystawiającego – czcionka 

Times New Roman, rozmiar 8, kolor czarny, 

– w lewym dolnym rogu – miejsce na DATĘ WYSTAWIENIA, po lewej stronie, 

równolegle do DATY WYSTAWIENIA – PODPIS WYSTAWIAJĄCEGO (czcionka 

wykonania wszystkich napisów: czcionka Times New Roman, rozmiar 7, kolor czarny, napisy 

wyboldowane), 

– odstępy pomiędzy wykropkowanymi miejscami do wypełnienia – 10 mm. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji 

dokonujących kontroli, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20a ust. 7 ustawy 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia określa wzór legitymacji służbowej.  

Konieczność wydania rozporządzenia związana jest z przepisem art. 25 ust. 1 ustawy 

o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, stanowiącym, że kontrolę przeprowadza 

pracownik Inspekcji po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli. Okazanie legitymacji służbowej jest zatem obligatoryjną 

czynnością przed przystąpieniem do kontroli. W obecnym stanie prawnym przepisy ustawy 

nie określają wzoru legitymacji ani zasad jej przydziału. Nie przewidują także delegacji do 

wydania odpowiednich przepisów wykonawczych w tym zakresie. Wprowadzenie takiej 

delegacji jest zatem niezbędne. Posługiwanie się przez pracowników Inspekcji podczas 

kontroli legitymacją służbową umożliwi przedsiębiorcom łatwiejszą ich identyfikację 

i zapobiegnie powstawaniu ewentualnych wątpliwości co legalności podejmowanych 

czynności kontrolnych. 

Wydanie rozporządzenia będzie wiązało się z koniecznością wydrukowania 

legitymacji dla ok. 400 pracowników IJHARS zatrudnionych bezpośrednio przy czynnościach 

kontrolnych. Biorąc pod uwagę szacunkowy koszt wydrukowania jednej legitymacji, tj. 

ok. 10 zł, łączne wydatki związane z wydaniem legitymacji pracownikom IJHARS wyniosą 

ok. 4000 zł. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Planie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało znaczącego wpływu na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

2. Podmioty, na które oddziałuje regulacja  

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na organy IJHARS i nie będzie miało 

wpływu na przedsiębiorców poddawanych kontroli jakości handlowej artykułów rolno- 

-spożywczych. 

3. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

4. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

5. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i środowisko  

Projektowane rozporządzenie Nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  

Projektowane Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Konsultacje społeczne  

Z uwagi na charakter projektu rozporządzenia dotyczący wyłącznie kwestii organizacyjnych 

odnoszących się do przydziału legitymacji służbowych pracownikom Inspekcji dokonującym 

kontroli, w celu niegenerowania dodatkowych kosztów nie przewiduje się konsultacji 

społecznych. 

 

 

 

 

10/03/EP 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na rzeczoznawcę 

oraz egzaminów dla pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych, sposobu powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej, szczegółowe 

wymagania i szczegółowy tryb ubiegania się o upoważnienia podmiotu do 

przeprowadzania szkolenia  w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców 

i warzyw, oraz wzorów zaświadczeń o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców, pieczęci 

imiennej rzeczoznawców i protokołów z czynności przeprowadzanych przez 

rzeczoznawców 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej 

„egzaminem dla pracowników”; 

2) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1–2 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej 

„egzaminem kwalifikacyjnym na rzeczoznawcę”; 

3) warunki i tryb upoważnienia podmiotu do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa 

w art. 35 ust. 2 pkt 3a ustawy; 

4) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej; 

5) wzór zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców; 

                                                 
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 

Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690 oraz 

z 2014 r. poz. … 
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6) wzór pieczęci imiennej rzeczoznawcy; 

7) wzory protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców. 

§ 2. 1. O powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracowników 

występuje z wnioskiem do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, właściwy ze względu na miejsce 

zatrudnienia pracownika wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno- 

-spożywczych. 

2. Egzamin dla pracowników jest przeprowadzany w formie testu opracowanego przez 

Głównego Inspektora. 

3. Egzamin dla pracowników uważa się za zdany, jeżeli egzaminowany uzyska 

przynajmniej 70% maksymalnej liczby punktów. 

§ 3. 1. O powołanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego 

na rzeczoznawcę występuje z wnioskiem do Głównego Inspektora właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru rzeczoznawców wojewódzki 

inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

2. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego na rzeczoznawcę, 

wnosi opłatę za ten egzamin przelewem na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

3. Egzamin kwalifikacyjny na rzeczoznawcę składa się z: 

1) egzaminu pisemnego przeprowadzanego w formie testu, mającego na celu sprawdzenie 

znajomości przepisów dotyczących produkcji i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, 

w tym zasad ustalania klas jakości i pobierania próbek określonych artykułów rolno- 

-spożywczych oraz zasad postępowania rzeczoznawcy; 

2) egzaminu praktycznego mającego na celu sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia 

czynności związanych z ustalaniem klas jakości, pobieraniem próbek określonych 

artykułów rolno-spożywczych oraz prawidłowości sporządzania protokołów 

z przeprowadzonych czynności. 

4. Główny Inspektor zatwierdza zbiór pytań testowych oraz ćwiczeń praktycznych, 

opracowanych przez komisję kwalifikacyjną.  

5. Ocena z egzaminu pisemnego jest określana w formie punktowej w następujący 

sposób: 

1) odpowiedź prawidłowa – jeden punkt; 

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – zero punktów. 
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6. Egzamin pisemny uważa się za zdany, jeżeli egzaminowany uzyska przynajmniej 70% 

maksymalnej liczby punktów. 

7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zdanie egzaminu 

pisemnego. 

8. Egzamin praktyczny uważa się za zdany w przypadku uzyskania przez 

egzaminowanego pozytywnej oceny wyrażonej przez większość składu komisji 

kwalifikacyjnej. 

§ 4. 1. Z egzaminów, o których mowa w § 2 i 3, sporządza się protokół, który zawiera 

w szczególności: 

1) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu; 

2) skład komisji kwalifikacyjnej; 

3) imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery dowodów tożsamości osób, które 

przystąpiły do egzaminu; 

4) wyniki egzaminu. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej 

przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi. 

3. O wynikach egzaminów Główny Inspektor informuje egzaminowanych oraz 

wojewódzkich inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwych ze 

względu na: 

1) miejsce zamieszkania egzaminowanego – w przypadku egzaminów kwalifikacyjnych 

na rzeczoznawcę; 

2) miejsce zatrudnienia egzaminowanego – w przypadku egzaminów dla pracowników. 

§ 5. Egzaminy, o których mowa w § 2 i 3, przeprowadza komisja kwalifikacyjna w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Głównego Inspektora. 

§ 6. 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

1) przewodniczący; 

2) trzech członków. 

2. Główny Inspektor spośród członków komisji kwalifikacyjnej wyznacza 

przewodniczącego. 

3. W skład komisji kwalifikacyjnej powoływane są osoby, które: 

1) ukończyły studia wyższe; 

2) posiadają wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 

z zakresu zagadnień objętych przedmiotem egzaminu. 
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§ 7. Osoba, która zamierza wziąć udział w szkoleniu, o którym mowa w § 1 pkt 3 

organizowanym przez wojewódzkiego inspektora, wnosi opłatę za to szkolenie przelewem na 

rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych. 

 

§ 8. Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia szkoleń, 

występuje z wnioskiem do Głównego Inspektora w terminie 30 dni przed rozpoczęciem 

planowanego terminu przeprowadzenia pierwszego szkolenia. 

 

§ 9. 1. Wniosek o wydanie upoważnienia do przeprowadzenie szkolenia zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2) adres wnioskodawcy;  

3) program szkolenia; 

4) imiona i nazwiska osób mających prowadzić szkolenia oraz wskazanie posiadanych 

przez nie kwalifikacji do prowadzenia takich szkoleń.  

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby mające 

prowadzić szkolenia kwalifikacji do prowadzenia takich szkoleń. 

 

§ 10. Szkolenia prowadzić mogą osoby, które: 

1) ukończyły studia wyższe; 

2) posiadają wiedzę teoretyczną oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 

z zakresu zagadnień objętych przedmiotem szkolenia. 

§ 11. Program szkolenia zawiera w szczególności: 

1) dane identyfikujące jednostkę przeprowadzającą szkolenia; 

2) miejsce przeprowadzenia szkolenia; 

3) liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych; 

4) imiona i nazwiska osób prowadzących szkolenie; 

5) wykaz zagadnień objętych przedmiotem szkolenia. 

§ 12. Główny Inspektor rozpatruje wniosek o wydanie upoważnienia do przeprowadzenia 

szkoleń terminie 7 dni, o ile nie wymaga on uzupełnienia. 

§ 13. 1. Określa się wzory: 

1) zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców, stanowiący załącznik nr 1 do 

rozporządzenia; 

2) pieczęci imiennej rzeczoznawcy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
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3) protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców: 

a) ustalenia klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, stanowiący załącznik nr 3 do 

rozporządzenia, 

b) pobrania próbek, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

c) ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw, stanowiący załącznik nr 5 od 

rozporządzenia. 

2. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych zawiera co najmniej informacje 

dotyczące: 

1) miejsca ustalenia klas jakości; 

2) daty ustalenia klas jakości; 

3) dostawcy żywca (w przypadku uboju dokonywanego na podstawie umowy 

z właścicielem); 

4) rzeczoznawcy; 

5) metody ustalenia klas jakości; 

6) wyników ustalenia klas jakości i masy tusz, w tym: 

a) kategorię tuszy, 

b) klasę uformowania, 

c) klasę otłuszczenia, 

d) masę tuszy ciepłej, 

e) masę tuszy ciepłej skorygowaną, oznaczającą masę tuszy po dokonaniu korekty masy 

współczynnikami korygującymi określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady 

wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich 

oraz raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3, z późn. zm.), 

jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii 

Europejskiej 

– z podaniem numeru ubojowego i numeru identyfikacyjnego zwierzęcia; 

7) prezentacji tuszy podczas ważenia wraz z określeniem sumarycznego wskaźnika 

korekty. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, może być sporządzony w formie wydruku 

komputerowego. 

4. Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych zawiera co najmniej informacje 

dotyczące: 

1) miejsca ustalenia klas jakości; 
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2) daty ustalenia klas jakości; 

3) dostawcy żywca; 

4) rzeczoznawcy; 

5) metody ustalenia klas jakości; 

6) wyników ustalenia klas jakości i masy tusz, w tym: 

a) opis oszacowanych wartości odnoszących się do: 

– grubości mięśnia w miejscach pomiaru lub pomiarów – oznaczonych literą M, 

– grubości słoniny w miejscach pomiaru lub pomiarów – oznaczonych literą F, 

b) klasy jakości, 

c) oszacowaną zawartość mięsa w tuszy, 

d) masę tuszy ciepłej, 

e) masę tuszy ciepłej skorygowaną, oznaczającą masę tuszy po dokonaniu korekty masy 

w oparciu o wartości określone w art. 2 decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 

11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce 

(Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, z późn. zm), jeżeli zakład stosuje inną 

prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej,  

f) masę tuszy schłodzonej skorygowaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych 

warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. Nr 28, 

poz. 181), w przypadku gdy ważenie tuszy nastąpi później niż 45 minut po uboju; 

7) prezentacji tuszy podczas ważenia, jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż 

prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 3, może być sporządzony w formie wydruku 

komputerowego. 

6. Protokoły, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny dotyczyć ocen dokonywanych przez 

jednego rzeczoznawcę jednego dnia. 

7. Poza informacjami, o których mowa w ust. 2 i 3, protokół powinien również zawierać: 

1) uwagi lub adnotacje o ich braku; 

2) pieczęć imienną i podpis rzeczoznawcy; 

3) datę i miejsce wystawienia protokołu; 

4) potwierdzenie odbioru protokołu, w tym datę, imię i nazwisko odbierającego oraz 

jego podpis. 
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§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 

2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych 

z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych 

czynności (Dz. U. Nr 35, poz. 300). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 
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Załączniki  

do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1  

 
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISANIU DO REJESTRU 

RZECZOZNAWCÓW  
          

  awers   rewers   

  miejsce na pieczęć podłużną wojewódzkiego 

inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych 

  Zaświadczenie jest ważne z dowodem 

tożsamości 

  

      seria.....................................................   

  ZAŚWIADCZENIE NR ..........................       

      numer..................................................   

  Pani/Pan   Zaświadczenie jest ważne do*:   

  ..................................................................   ...........................................................   

  ..................................................................   (dzień i miesiąc)   

  wpisana/y do rejestru rzeczoznawców 
pod numerem.......................................... 

      

  jest uprawniona/y do:   ................r.   ...............r.   ..............r.   

  - pobierania próbek       

  - ustalania klas jakości*   okrągła pieczęć   

         

  ................................................................   ...........................................................   

  (rodzaj artykułów rolno-spożywczych)   (miejscowość i data wydania)   

     ..............................................................   ..........................................................   

    ..............................................................   (pieczątka i podpis wojewódzkiego 
inspektora jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych) 

  

  * Niepotrzebne skreślić.     *dotyczy rzeczoznawcy w zakresie ustalania 

klas jakości tusz zwierząt rzeźnych 

  

  Wymiar: 105 mm × 70 mm   Wymiar: 105 mm × 70 mm   
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Załącznik nr 2  

 
WZÓR PIECZĘCI IMIENNEJ RZECZOZNAWCY 

..................................................... 

(imię i nazwisko) 

RZECZOZNAWCA 

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych  

w ............................. pod numerem ............ 

 

 
Wymiary pieczęci: 20 × 45 mm.  
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Załącznik nr 3  

 
WZÓR nr 1  

PROTOKÓŁ NR ............/...........  

                       (kolejny nr/rok)  
Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WOŁOWYCH 

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).  
1. Miejsce ustalenia klas jakości: 

...........................................................................................................................  
                                                                                        (nazwa i adres zakładu)  

2. Data ustalenia klas jakości: 
................................................................................................................................  

3. Dostawca żywca1): 

...........................................................................................................................................  
                                                 (imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, 

siedziba i adres)  
4. Rzeczoznawca: 

.................................................................................................................................................  

                                                                                       (imię i nazwisko)  
wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych   
w ......................................... pod numerem 

..........................................................................................................  
5. Metoda ustalenia klas jakości: wzrokowa/aparaturowa*  

6. Wyniki ustalenia klas jakości i masy tusz:  

Numer 

ubojowy 

Numer 

identyfikacyjny 

zwierzęcia 

Kategoria 

tuszy 

Klasa 

uformowania 

Klasa 

otłuszczenia 

Masa tuszy 

ciepłej (kg) 

Masa tuszy 

ciepłej 

skorygowana2) 
(kg) 

              

 

 
7. Określenie prezentacji tusz podczas ważenia**:  

1) □ prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 

22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy 
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 

rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.)  

2) □ prezentacja inna niż w pkt 1***: 

Tusze o numerach ubojowych: ........................... różnią się od prezentacji wzorcowej Unii 
Europejskiej następującymi  

elementami: 
.....................................................................................................................................................

.....  
Sumaryczny współczynnik korekty wynosi: 

..............................................................................................................  

8. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag*   
.............................................................................................................................................

................................  
Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:  
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.............................................................  

  (miejsce i data wystawienia protokołu)  

Potwierdzenie odbioru protokołu:  
.............................................................  

        (data, imię i nazwisko, podpis)  
______________________________  

1) Wymagane w przypadku uboju dokonywanego na podstawie umowy z właścicielem.  
2) Masa tuszy ciepłej po dokonaniu korekty masy współczynnikami korygującymi, określonymi 

w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe 

zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz 
raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 3, z późn. zm.), jeżeli zakład stosuje inną 

prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa Unii Europejskiej.   
* Niepotrzebne skreślić.   

** Właściwe zaznaczyć.  

*** W przypadku gdy zastosowano kilka różnych prezentacji, należy wskazać wszystkie odstępstwa oraz 
uwzględnić odpowiednie współczynniki korygujące.  

 
 
 
 

WZÓR nr 2  

PROTOKÓŁ NR ............/...........  
                       (kolejny nr/rok)  

Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI TUSZ WIEPRZOWYCH 

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).  

1. Miejsce ustalenia klas jakości: 
............................................................................................................................  

                                                                                     (nazwa i adres zakładu)  

2. Data ustalenia klas jakości: 
.................................................................................................................................  

3. Dostawca żywca: 
..............................................................................................................................................  

                                            (imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, 

siedziba i adres)  
4. Rzeczoznawca: 

..................................................................................................................................................  
                                                                                  (imię i nazwisko)  

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych  
w ............................................ pod numerem 

........................................................................................................  
5. Metoda ustalenia klas jakości (nazwa urządzenia) 

................................................................................................  
.............................................................................................................................................

................................  

6. Wyniki ustalenia klas jakości i masy tusz:  

Numer 
ubojo

wy 

Numer 
identyfikacyj

ny 

Opis oszacowanych 
wartości 

Klasa 
jakoś

ci 

Oszacowa
na 

zawartość 

mięsa w 
tuszy 

(w %) 

Masa 
tuszy 

ciepł

ej 
(kg) 

Masa tuszy 
ciepłej 

skorygowan

a2) 
(kg) 

Masa tuszy 
schłodzonej 

skorygowan

a3) 
(kg) 

pomiar/

y 

grubośc
i 

mięśnia
1) 

pomiar/y 

grubości 

słoniny 
(widocznej 

okrywy 
tłuszczowej
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)1) 

M 

lub 
M1 

M2 F 

lub 
F1 

F2 

                      

 

 
7. Określenie prezentacji tusz podczas ważenia, w przypadku gdy zastosowana prezentacja różni 

się od prezentacji wzorcowej Unii Europejskiej, określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 
z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy 

szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji 
rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.)*.  

.............................................................................................................................................

................................  
.............................................................................................................................................

................................  
.............................................................................................................................................

................................  

8. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag**:   
.............................................................................................................................................

................................  
.............................................................................................................................................

................................  
Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy:  

.................................................................  

    (miejsce i data wystawienia protokołu)  
Potwierdzenie odbioru protokołu:  

.................................................................  
          (data, imię i nazwisko, podpis)  

____________  
1) Należy wypełnić właściwe kolumny w zależności od stosowanej metody klasyfikacji tusz, o której mowa 

w decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz 

wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. UE L 74 z 19.03.2005, str. 62, z późn. zm.).  
2) Należy wypełnić, jeżeli masa tuszy ciepłej jest korygowana w oparciu o wartości określone w art. 2 

decyzji Komisji 2005/240/WE z dnia 11 marca 2005 r. zatwierdzającej metody klasyfikacji tusz 

wieprzowych w Polsce.   
3) Należy wypełnić, jeżeli ważenie tuszy odbywa się później niż 45 minut po uboju, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz. U. Nr 28, poz. 181). 

* Należy umieścić w protokole, jeżeli wypełniono kolumnę tabeli zatytułowaną Masa tuszy ciepłej 
skorygowana (kg). Wskazać wszystkie zastosowane odstępstwa w odniesieniu do każdej tuszy, dla 

której odstępstwa wystąpiły.  

** Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4  

 
WZÓR 

 

 

          PROTOKÓŁ NR......................./........................ Z 

POBRANIA PRÓBEK 

 

                             (kolejny numer, numer rzeczoznawcy) 

 

  

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, 

z późn. zm.). 

 

1. Nazwa 

artykułu...................................................................

................. 

 

2. 

Rzeczoznawca...............................................................

....................... 

 

                                               (imię i nazwisko) 

 

wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych w 

...........................................................................

............ 

 

pod numerem ...................................... . 

 

3. Osoby obecne przy pobieraniu próbek: 

............................................................. 

 

                         (imiona i nazwiska) 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

4. Zleceniodawca 

...........................................................................

......... 

 

                     (imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo 

nazwa, siedziba i adres) 

 

5. Miejsce pobrania próbek 

 

...........................................................................

.......................... 

 

                                            (nazwa i adres) 
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...........................................................................

.......................... 

 

                (rodzaj i numer środka transportu/numer, nazwa magazynu) 

 

6. Czas pobrania próbek 

...........................................................................

.. 

 

                                            (data i godzina) 

 

7. Producent 

...........................................................................

.............. 

 

                 (imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, 

siedziba i adres) 

 

8. Sprzedawca 

...........................................................................

............ 

 

                    (imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo 

nazwa, siedziba i adres) 

 

9. Odbiorca 

...........................................................................

.............. 

 

 (imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwa, siedziba i 

adres) 

 

10. Wielkość partii 

...........................................................................

....... 

 

11. Data produkcji partii 

........................................................................... 

 

12. Dane identyfikacyjne 

partii.....................................................................

. 

 

                 (numer identyfikacyjny, numer partii, oznaczenie kodowe) 

 

13. Przeznaczenie 

artykułu...................................................................

........ 

 

14. Deklarowana jakość 

...........................................................................

.... 

 

              (deklaracja producenta lub wprowadzającego do obrotu) 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 



- 15 - 

15. Sposób składowania lub transportu i rodzaj opakowania 

............................................ 

 

...........................................................................

.......................... 

 

16. Stan ogólny partii 

...........................................................................

.... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

17. Wskazania dotyczące rodzaju badań 

................................................................ 

 

...........................................................................

.......................... 

 

18. Metodyka pobierania próbek 

...................................................................... 

 

                                                     (przepis, norma) 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

19. Opis warunków mogących mieć wpływ na pobieranie próbek 

.......................................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

20. Liczba przygotowanych próbek 

.................................................................... 

 

21. Jednostkowe masy próbek 

......................................................................... 

 

22. Rodzaj opakowania 

...........................................................................

.... 

 

23. Sposób zabezpieczenia próbek 

.................................................................... 

 



- 16 - 

...........................................................................

.......................... 

 

24. Wskazania dotyczące sposobu transportu i przechowywania próbek 

.................................. 

 

...........................................................................

.......................... 

 

25. Próbki wraz z protokołem przekazano 

............................................................. 

 

  (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

26. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono 

uwag*..................................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

...........................................................................

.......................... 

 

 

............................................ 

 

  (miejsce i data wystawienia protokołu) 

 

                                                               Pieczęć 

imienna i podpis rzeczoznawcy: 

 

 

Podpisy osób obecnych przy  

 

     pobraniu próbek: 

 

............................ 

 

............................ 

 

 

Potwierdzenie odbioru próbek i protokołu 

 

 

........................................ 

 

    (data, imię i nazwisko, podpis) 

 

 

*Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 5  

 
WZÓR 

 

 

PROTOKÓŁ NR ........./......... Z USTALENIA KLAS JAKOŚCI ŚWIEŻYCH OWOCÓW 

 

I WARZYW  (kolejny numer/numer rzeczoznawcy) 

 

  

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości 

 

handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44,  

 

z późn. zm.). 

 

  

 

1. Przedsiębiorca ....................................................... 

 

                  (imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo 

 

                  nazwa, siedziba i adres) 

 

   ...................................................................... 

 

   ...................................................................... 

 

  

 

2. Rzeczoznawca ......................................................... 

 

                                (imię i nazwisko) 

 

   wpisany do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora 

 

   jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w ...................... 

 

   pod numerem ............................... 

 

  

 

3. Miejsce ustalenia klas jakości       

...................................................................... 

 

  

 

4. Wyniki ustalenia klas jakości  

Lp. Nazwa 

produktu/odmiana/wielkość 

Opakowanie 

(rodzaj i liczba) 

Wielkość partii Klasa jakości 
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5. Do protokołu wniesiono następujące uwagi/nie wniesiono uwag* 

 

   ...................................................................... 

 

   ...................................................................... 

 

   ...................................................................... 

 

   ...................................................................... 

 

   ...................................................................... 

 

  

 

                              Pieczęć imienna i podpis rzeczoznawcy: 

 

  

 

...................................... 

 

(miejsce i data wystawienia protokołu)  

 

  

 

Potwierdzenie odbioru protokołu: 

 

  

 

...................................... 

 

(data, imię i nazwisko, podpis)  

 

  

 

* Niepotrzebne skreślić. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na 

rzeczoznawcę oraz egzaminów dla pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych, sposobu powoływania i składu komisji kwalifikacyjnej, szczegółowe 

wzmagania i tryb ubiegania się o upoważnienia podmiotu do przeprowadzenia szkolenia 

w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, oraz wzorów 

zaświadczeń o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców, pieczęci imiennej rzeczoznawców 

i protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 

W związku z koniecznością spełnienia wymagań UE dotyczących wspólnotowej skali 

klasyfikacji tusz: bydła dorosłego, bydła, baranich oraz wieprzowych (rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz 

raportowania ich cen (Dz. Urz. UE L nr 337 z 16.12.2008 r.) przewidziano, że w polskim 

systemie prawnym niezbędne jest określenie procedur szkolenia i egzaminowania 

rzeczoznawców oraz wydawania zaświadczeń  o ich uprawnieniach oraz imiennych pieczęci.  

W przypadku rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, 

nabycia uprawnień możliwe jest jedynie po odbyciu szkolenia. Wymóg ukończenia 

ww. szkolenia wynika z art. 12 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz 

sektora przetworów owoców i warzyw.  

W projekcie rozporządzenia określono sposób przeprowadzania egzaminów dla pracowników 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz egzaminów 

kwalifikacyjnych na rzeczoznawców, sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej, 

szczegółowe wymagania i tryb ubiegania się o upoważnienia podmiotu do przeprowadzenia 

szkolenia w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, wzory 

pieczęci, wzory protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców oraz wzór 

zaświadczenia o wpisie do rejestru rzeczoznawców.  

W związku z tym, że rzeczoznawcy, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy są upoważnieni do 

przeprowadzania różnych czynności, polegających na pobieraniu próbek, ustalaniu klas 
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jakości określonych artykułów rolno-spożywczych, wystąpiła potrzeba opracowania 

4 wzorów protokołów  tj. protokołu z ustalenia klasy jakości tusz wołowych przez 

rzeczoznawcę, protokołu z ustalenia klasy jakości tusz wieprzowych przez rzeczoznawcę, 

protokołu z ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw i protokołu z pobrania próbek 

przez rzeczoznawcę. 

 

Niniejsze rozporządzenie, w stosunku do obecnie obowiązującego w tym zakresie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie 

nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności 

(Dz. U. Nr 35, poz. 300 z późn. zm.) ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do 

projektowanej zmiany art. 35 ust. 2 pkt 3a, tj. umożliwienie nabycia uprawnień rzeczoznawcy 

w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw po odbyciu szkolenia 

zatwierdzonego przez organ Inspekcji JHARS.  

W związku z tym projekt rozporządzenia określa podmioty mogące przeprowadzać 

szkolenia oraz szczegółowe warunki i tryb upoważnienia podmiotów do ich przeprowadzenia. 

 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Planie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

2. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na organy IJHARS i będzie miało 

wpływu na przedsiębiorców ubiegających się o nabywanie uprawnień w zakresie 

rzeczoznawcy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  

 

3. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało znaczącego wpływu na rynek pracy. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

5. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i środowisko 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno-zawodowymi 

i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym rozporządzeniem, między innymi z: 

1) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

2) Komisją Krajowa NSZZ RI „Solidarność”; 

3) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”; 

4) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”; 

5) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników; 

6) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych; 
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7) Krajową Radą Izb Rolniczych; 

8) Radą Gospodarki Żywnościowej; 

9) Polską Federacją Producentów Żywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/03-kt 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia  

 

w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych 

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.
2)

), zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za przeprowadzenie czynności związanych 

z dokonaniem kontroli, w tym kontroli granicznej lub kontroli przeprowadzonej na podstawie 

przepisów odrębnych, zwanej dalej kontrolą, w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno-

-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej, wynikającym 

z przepisów o jakości handlowej, lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez 

producenta. 

 § 2. Określa się stawki opłat za: 

1) dojazd osób pobierających próbki do miejsca przeprowadzenia kontroli jakości handlowej 

artykułu rolno-spożywczego – w wysokości: 

a) 8,40 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 km, 

b) 21,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km do 50 km, 

c) 63,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km do 100 km, 

d) 104,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km do 150 km, 

e) 146,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 150 km do 200 km, 

f) 167,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 200 km; 

2) pobranie próbki do badań laboratoryjnych – w wysokości 27,00 zł; 

3) badanie organoleptyczne przeprowadzone: 

a) w miejscu kontroli jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego – w wysokości 

21,00 zł, 

b) w laboratorium analitycznym – w wysokości 24,00 zł; 

4) inne czynności związane z dokonaniem kontroli artykułu rolno-spożywczego, w tym: 

a) kontrolę dokumentów – w wysokości 21,00 zł, 



– 2 – 

 

b) wysłanie próbki do badań – w wysokości 100% kosztów wysłania próbek do badań, 

c) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wieprzowej w systemie 

EUROP – w wysokości 3,10 zł, 

d) kontrolę prawidłowości klasyfikacji mięsności jednej tuszy wołowej w systemie 

EUROP – w wysokości 6,30 zł, 

e) kontrolę procesu technologicznego, warunków produkcji, składowania oraz transportu 

artykułu rolno-spożywczego – w wysokości 21,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

pracy,  

f) kontrolę zgodności ze specyfikacją procesu produkcji artykułu rolno-spożywczego, 

który posiada zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów chronione 

oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia lub gwarantowaną tradycyjną 

specjalność – w zależności od czasu przeprowadzenia oceny – w wysokości 21 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę pracy; 

5) przeprowadzenie badań laboratoryjnych – w wysokości określonej w załączniku do 

rozporządzenia, a w przypadku gdy badania te zostały zlecone wyspecjalizowanym 

laboratoriom, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych – w wysokości określonej przez te laboratoria. 

 § 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 

2008 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1543). 

 § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 

 

w porozumieniu: 

 

Minister Finansów 

 
 

_________________ 

1)
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 

Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690 oraz ... 
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Załącznik  

do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia ... (poz. ...) 

 

 

 

 Stawki opłat za przeprowadzenie badań laboratoryjnych 
 

 

Lp. Rodzaj badania Stawka       
w zł 

 Czynności ogólne  

1. Badanie sensoryczne    165,00         

2. Badania mikroskopowe     33,00         

3. Destylacja     33,00         

4. Destylacja z parą wodną     65,00         

5. Ekstrakcja     33,00         

6. Mineralizacja na sucho     45,00         

7. Mineralizacja na mokro     78,00         

 Oznaczenia fizykochemiczne     

8. Aktywność fosfatazy   111,00 

9. Aktywność enzymatyczna: obecność peroksydazy     39,00         

10. Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreisa)      22,00         

11. Zawartość aldehydu (związki karbonylowe)     72,00         

12. Alkaliczność popiołu     37,00         

13. Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną     19,00         

14. Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną po 
destylacji 

    52,00         

15. Zawartość alkoholu metodą miareczkową     88,00         

16. Zawartość alkoholu metodą piknometryczną     72,00         

17. Zawartość alkoholu etylowego metodą enzymatyczną   105,00         

18. Zawartość alkoholu etylowego metodą GC     37,00         

19. Zawartość alkoholu metylowego     37,00         

20. Analiza makroskopowa      72,00         

21. Analiza sitowa     33,00         

22. Zawartość alfa-kwasów (wartości konduktometrycznej) przy użyciu 
toluenu do ekstrakcji w chmielu i produktach chmielowych  

  132,00 

23. Zawartość azotu metodą Kjeldahla     86,00         

24. Barwa metodą spektrofotometryczną      33,00         

25. Barwa cukru     72,00         

26. Obecność barwników sztucznych     72,00         

27. Zawartość błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną   188,00         

28. Zawartość celulozy   111,00         

29. Ciemnienie ciasta     48,00         

30. Badania amylograficzne     33,00         

31. Zawartość chlorków metodą Mohra     37,00         

32. Zawartość chlorków metodą Volharda     54,00         

33. Gęstość w stanie zsypnym     21,00         
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34. Zawartość cukru (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą 
enzymatyczną 

  168,00         

35. Zawartość cukru ogółem (klasycznie)     94,00         

36. Zawartość cukrów redukujących (klasycznie)     55,00         

37. Czas scukrzania     19,00         

38. Zawartość części nierozpuszczalnych     39,00         

39. Zawartość dwutlenku siarki metodą destylacyjną   111,00         

40. Zawartość dwutlenku siarki metodą miareczkową     55,00         

41. Zawartość dwutlenku węgla      19,00         

42. Zawartość ekstraktu bezcukrowego z wyliczenia     19,00         

43. Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej     72,00         

44. Zawartość ekstraktu ogólnego w wódkach gatunkowych     55,00         

45. Zawartość ekstraktu ogólnego     19,00 

46. Zawartość ekstraktu refraktometrycznego     19,00         

47. Zawartość ekstraktu resztkowego     19,00 

48. Energia i zdolność kiełkowania     52,00         

49. Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, 
sorbowego metodą HPLC 

  168,00         

50. Zawartość fosforanów   168,00         

51. Zawartość ftalanu di-n-butylu   216,00         

52. Zawartość fuzli metodą GC     88,00         

53. Gęstość nasypowa     24,00         

54. Ciężar nasypowy     24,00 

55. Zawartość glukozynolanów metodą wskaźnikową     37,00         

56. Zawartość glukozynolanów metodą HPLC   165,00         

57. Ilość glutenu     37,00         

58. Ilość i rozpływalność glutenu     42,00 

59. Zawartość goryczki w piwie metodą spektrofotometryczną     37,00         

60. Granulacja     37,00         

61. Zawartość trans-2-heksen-1-al metodą GC     37,00         

62. Zawartość hespedryny i narynginy metodą HPLC   168,00         

63. Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą HPLC   111,00         

64. Zawartość 5-hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą 
spektrofotometryczną 

    72,00         

65. Zawartość inuliny   111,00         

66. Zawartość jodanu potasu   146,00         

67. Zawartość jodku potasu   146,00         

68. Zawartość β-karotenu   146,00         

69. Zawartość karotenoidów i β-karotenu   187,00         

70. Klarowność      22,00         

71. Zawartość kofeiny metodą HPLC   111,00         

72. Zawartość kofeiny metodą spektrofotometryczną   298,00         

73. Zawartość kumaryny metodą GC   111,00         

74. Zawartość kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną   102,00         

75. Zawartość kwasu erukowego metodą GC   175,00         

76. Zawartość kwasu fumarowego metodą GC lub HPLC   218,00         

77. Zawartość kwasu D-izocytrynowyego metodą enzymatyczną   184,00         

78. Zawartość kwasu D-jabłkowego metodą enzymatyczną   101,00         
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79. Zawartość kwasu L-jabłkowego metodą enzymatyczną   111,00         

80. Zawartość kwasu masłowego metodą GC  143,00         

81. Zawartość kwasu D,L-mlekowego metodą enzymatyczną   184,00             

82. Zawartość kwasu octowego metodą enzymatyczną   146,00             

83. Obecność kwasu szczawiowego     17,00             

84. Kwasowość     39,00             

85. Kwasowość lotna   111,00             

86. Kwasowość ogólna     39,00             

87. Kwasowość plazmy     72,00             

88. Kwasowość tłuszczu     39,00             

89. Kwasowość tłuszczowa przetworów zbożowych     39,00 

90. Kwasowość wolna lub zawartość wolnych kwasów     56,00             

91. Skład kwasów tłuszczowych metodą GC   215,00             

92. Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych w pozycji 2 
triacylogliceroli metodą GC 

  254,00             

93. Zawartość laktozy metodą grawimetryczną   218,00             

94. Zawartość laktozy metodą spektrofotometryczną   218,00             

95. Lepkość brzeczki słodowej     17,00             

96. Lepkość dekstryn   146,00             

97. Liczba diastazowa   111,00             

98. Liczba formolowa     55,00             

99. Liczba Hartonga   107,00             

100. Liczba jodowa     72,00             

101. Liczba Kolbacha   111,00             

102. Liczba kwasowa     37,00             

103. Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu     72,00             

104. Liczba nadtlenkowa     72,00             

105. Liczba nadtlenkowa w olejach     55,00             

106. Liczba opadania      39,00             

107. Liczba zmydlania     37,00             

108. Masa odciekniętych owoców i warzyw     19,00             

109. Masa właściwa (gęstość) metodą oscylacyjną     19,00             

110. Masa właściwa (gęstość) metodą piknometryczną     72,00             

111. Oznaczanie pozostałości monomeru chlorku winylu (MCV)    303,00             

112. Zawartość mocznika      93,00             

113. Zawartość olejków eterycznych   111,00             

114. Zawartość azotanów lub azotynów metodą IC   125,00 

115. Zawartość azotanów i azotynów spektrofotometrycznie   146,00 

116. Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach 
rolno-spożywczych za jeden jon metodą ASA techniką 
płomieniową 

    33,00             

117. Oznaczanie mikroelementów występujących w artykułach rolno-
spożywczych metodą ASA w kuwecie grafitowej 

  136,00             

118. Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach 
rolno-spożywczych za jeden jon metodą generacji wodorków 

  153,00             

119. Oznaczanie makro- i mikroelementów występujących w artykułach 
rolno-spożywczych za jeden jon metodą FES emisyjnej 
spektrofotometrii 

    33,00             
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120. Oznaczanie ilościowe i jakościowe związków organicznych i 
nieorganicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych  

  220,00 

121. Oznaczenie ilościowe lub jakościowe związków organicznych 
występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą 
spektrometrii masowej 

  340,00             

122. Oznaczenie temperatury w mrożonych artykułach rolno-
spożywczych (sonda kalibrowana) 

    33,00             

123. Oznaczanie straty wody podczas rozmrażania mrożonych 
artykułów rolno-spożywczych 

    60,00             

124. Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych 
– metoda ociekania 

    42,00             

125. Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych 
– metoda chemiczna 

  125,00 

126. Oznaczanie chłonięcia wody mrożonych artykułów rolno-
spożywczych 

    49,00             

127. Oznaczanie masy opakowania mrożonych artykułów rolno-
spożywczych 

    22,00             

128. Oznaczanie masy właściwej aerometrycznie     21,00 

129. Zawartość patuliny metodą HPLC    187,00             

130. Obecność pektyn      19,00             

131. Zawartość pektyn test turbidymetryczny     39,00             

132. Obecność peroksydazy     39,00             

133. Oznaczanie pH     19,00             

134. Pienistość białka     37,00 

135. Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego     37,00             

136. Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl (kwas 
chlorowodorowy) 

    83,00             

137. Zawartość popiołu po usunięciu fosforanów     55,00             

138. Zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie     22,00             

139. Zawartość popiołu siarczanowego     55,00             

140. Pozorna sucha masa     39,00             

141. Pozostałość po prażeniu, po odparowywaniu     55,00             

142. Zawartość proliny   146,00             

143. Zawartość przeciwutleniaczy   276,00             

144. Przepuszczalność      19,00             

145. Przewodność właściwa     39,00             

146. Przeźroczystość      19,00             

147. Zawartość pulpy wirówkowo     19,00             

148. Rozpraszalność     37,00             

149. Rozpuszczalność     37,00             

150. Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym     37,00             

151. Zawartość ekstraktów mąki albo śruty w słodzie     37,00             

152. Zawartość sacharozy metodą chemiczną   138,00             

153. Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną     72,00             

154. Sedymentacja     39,00             

155. Zawartość siarczanów     55,00             

156. Obecność siarczanów (jakościowo)     17,00             

157. Siła diastatyczna   298,00             
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158. Zawartość skrobi w przetworach mięsnych   254,00             

159. Zawartość skrobi metodą Eversa     72,00             

160. Obecność skrobi (jakościowo)     19,00             

161. Skuteczność pasteryzacji     39,00             

162. Zawartość D-sorbitolu metodą enzymatyczną   146,00             

163. Spływ brzeczki słodowej     19,00             

164. Stabilność koloidalna     72,00             

165. Zawartość steroli w olejach i tłuszczach roślinnych metodą GC   254,00             

166. Stopień przemiału     37,00             

167. Stopień rozdrobnienia     37,00             

168. Zawartość substancji nierozpuszczalnych w boraksie     72,00             

169. Zawartość substancji niezmydlających się   148,00             

170. Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie     55,00             

171. Wilgotność (zawartość wody) lub zawartość suchej masy      39,00             

172. Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu     45,00             

173. Zawartość szczawianów     39,00             

174. Szklistość ziarna     39,00                 

175. Zawartość szkodników (ilościowo)     26,00                 

176. Zawartość szkodników (ilościowo z identyfikacją)     52,00                 

177. Obecność szkodników      10,00                 

178. Temperatura mięknięcia     72,00                 

179. Temperatura topnienia     72,00                 

180. Zawartość tłuszczu metodą Rose-Gottlieba   146,00                 

181. Zawartość tłuszczu metodą refraktometryczną     55,00                 

182. Wartość energetyczna brutto metodą kalorymetryczną     66,00 

183. Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta wprost     55,00                 

184. Zawartość oleju w nasionach oleistych metodą Soxhleta   125,00 

185. Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą     94,00                 

186. Zawartość trójlinoleiny metodą HPLC   180,00                 

187. Zawartość uvaolu i erytrodiolu metodą GC   243,00                 

188. Zawartość waniliny   143,00                 

189. Wartość kaloryczna wyznaczona metodą rachunkową     17,00                 

190. Zawartość węglanów     72,00                 

191. Wilgotność destylacyjnie   111,00                 

192. Wilgotność metodą Karla - Fischera   111,00 

193. Zawartość witaminy C   101,00                 

194. Zawartość włókna surowego   168,00                 

195. Zawartość wody i substancji lotnych w olejach     39,00                 

196. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość  
w olejach 

    39,00                 

197. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT albo kwasowość      72,00                 

198. Zawartość wolnego tłuszczu     55,00                 

199. Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych w 
OMP 

    72,00                 

200. Wskaźnik pienistości białka     39,00 

201. Wskaźnik rozpuszczalności     39,00                 

202. Wskaźnik rozpuszczalności w mleku w proszku     22,00                 

203. Wskaźnik trwałości piany     39,00                 
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204. Wskaźnik sedymentacyjny - test Zeleny'ego     72,00                 

205. Współczynnik ekstynkcji   111,00                 

206. Całkowita zawartość cukrów po hydrolizie metodą HPLC   125,00 

207. Zawartość D-sorbitolu metodą HPLC   111,00 

208. Zawartość ditiokarbaminianów metodą spektrofotometryczną   125,00 

209. Zawartość estru etylowego kwasu b-apo-8’-karotenowego w 
maśle i maśle skoncentrowanym 

    72,00 

210. Zawartość fosfatydyloseryny i fosfatydyloetanolaminy (wykrywanie 
obecności maślanki w OMP) 

  188,00 

211. Zawartość fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną     62,00 

212. Zawartość hydroksyproliny w mięsie i przetworach mięsnych   188,00 

213. Zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu mlecznym   157,00 

214. Zawartość kwaśnej serwatki w mleku w proszku   125,00 

215. Zawartość mikotoksyn w żywności metodą HPLC na kolumnie 
powinowactwa immunologicznego 

  188,00 

216. Zawartość mleczanów   184,00 

217. Zawartość OMP w mieszankach paszowych metodą 
enzymatycznej koagulacji parakazeiny 

  146,00 

218. Zawartość stigmasterolu i sitosterolu w maśle lub maśle 
skoncentrowanym 

  205,00 

219. Zawartość stigmastadienów w olejach roślinnych metodą GC   211,00 

220. Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle     62,00 

221. Zawartość suchej masy serwatki podpuszczkowej w OMP   175,00 

222. Wykrywanie obcych tłuszczów w tłuszczu mleka w drodze gazowo 
- chromatograficznej analizy triglicerydów 

  288,00 

223. Zawartość triglicerydów kwasu enantowego   187,00 

224. Zawartość wapnia metodą miareczkową     62,00 

225. Zawartość wolnych cukrów metodą HPLC w kawie     83,00 

226. Zawartość zanieczyszczeń i wad kawy zielonej      69,00 

227. Zawartość zanieczyszczeń chmielu     52,00 

228. Zaziarnienie chmielu     84,00 

229. Współczynnik załamania światła     19,00                 

230. Wyciąg wodny herbaty     72,00                 

231. Wykrywanie zafałszowania - rozwodnienia mleka     24,00                 

232. Wyrównanie ziarna     29,00                 

233. Zawartość zanieczyszczeń mineralnych metodą flotacyjną     72,00                 

234. Zawartość zanieczyszczeń pozostałych -  ferromagnetycznych     37,00                 

235. Zawartość zanieczyszczeń kawy palonej     55,00                 

236. 
 

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek 
przypalonych 

    39,00                 

237. Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek 
przypalonych w mleku 

    22,00                 

238. Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych 
nierozpuszczalnych w eterze 

  146,00                 

239. Zawartość zanieczyszczeń organicznych     72,00                 

240. Zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych     49,00                 

241. Zawartość zanieczyszczeń metodą wybierania z identyfikacją     72,00                 

242. Zaśniecenie ziarna     19,00                 
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243. Zdolność pochłaniania wody     37,00                 

244. Zmętnienie (NTU, FNU)     22,00                 

245. Zawartość związków nierozpuszczalnych w alkoholu     72,00                 

246. Zwilżalność     39,00                 

247. Zdolność chłonięcia wody     22,00                 

248. Inne oznaczenia fizykochemiczne (za każdą rozpoczętą godzinę 
pracy) 

    65,00 

 Oznaczenia mikrobiologiczne  

249. Badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych     22,00                 

250. Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej     22,00                 

251. Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych      49,00                 

252. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii kwaszących typu mlekowego     49,00                     

253. Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych proteolitycznych      49,00                     

254. Oznaczanie liczby drożdży i pleśni     49,00                     

255. Oznaczanie ogólnej liczby drożdży osmotolerancyjnych lub 
osmofilnych  

    53,00                     

256. Obliczanie strzępków pleśni - liczba Howarda      53,00                     

257. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów mezofilnych lub 
termofilnych 

    49,00                     

258. Oznaczanie flory charakterystycznej w jogurtach     84,00 

259. Zawartość chloramfenikolu   146,00 

260. Inne oznaczenia mikrobiologiczne (za każdą rozpoczętą godzinę 
pracy) 

    65,00                     
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UZASADNIENIE 

 

 

Rozporządzenie w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- 

-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 

Rozporządzenie określa stawki opłat za czynności związane z dokonaniem kontroli, 

w tym kontroli granicznej lub kontroli przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych 

oraz przeprowadzeniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych. Opłaty 

obowiązani są wnieść przedsiębiorcy, jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez organy 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, stwierdzono, że artykuły rolno-

-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym 

z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez 

producenta. 

Niniejsze rozporządzenie, w stosunku do obecnie obowiązującego w tym zakresie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek 

opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 

Nr 230, poz. 1543), ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do projektowanej 

zmiany art. 39 ust.1, tj. doprecyzowanie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych 

(kontrola graniczna) oraz przywołania możliwości stosowania odrębnych przepisów. 

 

 Opłaty pobierane za dokonanie kontroli będą stanowiły dochód budżetu państwa. 

Z uwagi na to, że badania poza laboratoriami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 

-Spożywczych, wykonywane będą przez instytuty i inspekcje będące jednostkami sektora 

finansów publicznych, opłaty za te badania, również będą stanowiły dochód budżetu państwa. 

 

Rozporządzenie jest zgodne prawem Unii Europejskiej. Zasady ustalania wysokości 

opłat z tytułu urzędowej kontroli żywności zostały uregulowane w przepisach art. 26–29 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności 

z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt 

i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04. 2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
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Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.). Przepisy te mają 

zastosowanie do opłat określonych w rozporządzeniu w zakresie, w jakim kontrole jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowią urzędowe kontrole w rozumieniu 

rozporządzenia (WE) nr 882/2004, z wyłączeniem kontroli zgodności z wymaganiami 

wspólnych rynków rolnych. 

Projekt niniejszego rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych. 

 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Planie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi na okres …. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

 Rozporządzenie nie będzie miało znaczącego wpływu na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy do budżetu państwa z tytułu wniesienia opłat 

przez przedsiębiorców, u których w wyniku kontroli, w tym kontroli granicznej lub kontroli 

przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych, stwierdzono, że pozostające w ich 

dyspozycji artykuły rolno-spożywcze, nie spełniają wymagań w zakresie jakości handlowej. 

 

2. Podmioty, na które oddziałuje regulacja  

 Rozporządzenie będzie miało wpływ na przedsiębiorców, u których Inspekcja Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stwierdziła podczas kontroli, w tym kontroli 

granicznej lub kontroli przeprowadzonej na podstawie przepisów odrębnych, niewłaściwą 

jakość handlową artykułów rolno-spożywczych. 

 

3. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy  

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki , w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną 

i zewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

5. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i środowisko  

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Przepisy 

w zakresie bezpieczeństwa żywności (jakości zdrowotnej) regulują: 

– ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, 

poz. 1225) oraz 

– ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 17, poz. 127, z późn. zm.), natomiast przepisy w zakresie jakości handlowej dotyczą 

interesu ekonomicznego konsumenta. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny  

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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7. Konsultacje społeczne  

 Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami społeczno- 

-zawodowymi i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym rozporządzeniem, 

między innymi z: 

1) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

2) Komisją Krajową NSZZ RI „Solidarność”, 

3) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 

4) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

6) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

7) Krajową Radą Izb Rolniczych, 

8) Radą Gospodarki Żywnościowej, 

9) Polską Federacją Producentów Żywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-03-dg 



Projekt  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 

w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską 

 

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską wynosi dwukrotność przeciętnego 

wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji. 

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1, dotyczy pełnego roku szkoleniowego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 

 

Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego jest związana z nowelizacją ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925), której 

celem jest zmniejszenie opłat związanych z odbywaniem aplikacji rzecznikowskiej. Zmniejszenie 

opłaty z dotychczasowej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

w poprzednim roku kalendarzowym, do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w roku 

poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji, ma doprowadzić do zrównania 

sytuacji osób odbywających aplikację rzecznikowską do osób uczących się na pozostałych 

aplikacjach prawniczych.  

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja oddziałuje na osoby zgłaszające wnioski o wpis na listę rzeczników 

patentowych lub zgłaszających wnioski o zmianę wpisu. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie skonsultowany z Urzędem Patentowy RP oraz Polską Izbą 

Rzeczników Patentowych.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

i rozwój regionalny. 
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7. Wskazanie źródeł finansowania 

W związku z faktem, że projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor 

finansów publicznych nie wskazuje się źródeł finansowania. Projekt nie pociąga za sobą 

obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05/03-kt 



 

Projekt  

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE  

PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

z dnia 

 

 

w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy 

 

 

Na podstawie art. 28b ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty za egzamin konkursowy wynosi 20% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia tego egzaminu. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego jest związana z nowelizacją ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925), której 

celem jest zmniejszenie opłat związanych z postępowaniem konkursowym na aplikację 

rzecznikowską. Ma to doprowadzić do zrównania sytuacji osób podchodzących do egzaminu 

konkursowego na aplikację rzecznikowską do osób zdających egzaminy wstępne na pozostałe 

aplikacje prawnicze takie jak adwokacka, radcowska i notarialna  

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja oddziałuje na osoby zgłaszające wnioski o wpis na listę rzeczników 

patentowych lub zgłaszających wnioski o zmianę wpisu. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie skonsultowany z Urzędem Patentowy RP oraz Polską Izbą 

Rzeczników Patentowych.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

i rozwój regionalny. 

 

 

 

 



- 4 - 

 

7. Wskazanie źródeł finansowania 

W związku z faktem, że projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor 

finansów publicznych nie wskazuje się źródeł finansowania. Projekt nie pociąga za sobą 

obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/03-kt 



 

Projekt 

 

 

ROZPORZĄDZENIE  

PREZESA RADY MINISTRÓW 

 

z dnia 

 

w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego 

 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego wynosi 30% kwoty 

przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia tego egzaminu. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność wydania nowego aktu wykonawczego jest związana z nowelizacją ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925), której 

celem jest zmniejszenie opłat związanych z końcowym egzaminem (egzamin kwalifikacyjny) na 

aplikacji rzecznikowskiej. Ma to doprowadzić do zrównania sytuacji osób odbywających 

aplikację rzecznikowską do osób uczących się na pozostałych aplikacjach prawniczych 

w zakresie kosztów egzaminu końcowego.  

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14-dniowego vacatio legis. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana regulacja oddziałuje na osoby zgłaszające wnioski o wpis na listę rzeczników 

patentowych lub zgłaszających wnioski o zmianę wpisu. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie skonsultowany z Urzędem Patentowy RP oraz Polską Izbą 

Rzeczników Patentowych.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na rynek pracy.  

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację 

i rozwój regionalny. 
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7. Wskazanie źródeł finansowania 

W związku z faktem, że projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor 

finansów publicznych nie wskazuje się źródeł finansowania. Projekt nie pociąga za sobą 

obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/03-kt 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI
1) 

I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
2) 

z dnia 

 

w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni i amunicji 

 

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, 

z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i formę przekazywania oraz szczegółowy zakres i wzór 

informacji, o której mowa w art. 30 ust. 3 i 3a ustawy. 

 

§ 2. 1. Przedsiębiorca, który sprzedał materiały wybuchowe podmiotom, o których mowa 

w art. 30 ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy, przekazuje, w terminie pięciu dni od dnia ich sprzedaży, 

informację o dokonanej transakcji, w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na 

siedzibę nabywcy. 

2. Informację o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych sporządza się według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazana za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. 

 

§ 3. 1. Przedsiębiorca, który sprzedał broń palną lub jej istotne części, w terminie pięciu dni 

od dnia sprzedaży, przekazuje informację w formie pisemnej:  
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1) komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania 

nabywcy albo siedzibę nabywcy albo organowi wojskowemu, który wydał zaświadczenie 

uprawniające do nabycia broni lub jej istotnych części osobom fizycznym, 

przedsiębiorstwom i podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy; 

2) komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę nabywcy 

w przypadku sprzedaży broni lub jej istotnych części przedsiębiorcom, o których mowa 

w art. 30 ust. 2 pkt 2 lit. c–e ustawy; 

3) komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę nabywcy 

w przypadku sprzedaży broni lub jej istotnych części podmiotom, o których mowa w art. 30 

ust. 2 pkt 2 lit. h–i ustawy. 

2. Informację o dokonanej sprzedaży broni lub jej istotnych części sporządza się według 

wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

3. W przypadku sprzedaży broni palnej lub jej istotnych części podmiotom, o których mowa 

art. 30 ust. 2 pkt 2 lit a–e oraz h–i, dopuszcza się również możliwość przekazywania informacji, 

o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu jej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 

§ 4. 1. Przedsiębiorca, który sprzedał amunicję: 

1) przedsiębiorcom albo podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy, 

przekazuje informację o jej sprzedaży, w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, komendantowi wojewódzkiemu  Policji właściwemu ze względu 

na siedzibę nabywcy – co kwartał; 

2) podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. g–h ustawy, przekazuje informację 

o jej sprzedaży, w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę 

nabywcy – w terminie pięciu dni od dnia sprzedaży amunicji. 

2. Informację o dokonanej sprzedaży amunicji podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 2 

pkt 3 lit. c i g–h ustawy, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia. 
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3. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazana za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
4)

 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH   MINISTER GOSPODARKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 
2)

 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 

ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 
3)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, 

z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, 

z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2012 r. poz. 1445. 
4)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów 

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz 

zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków (Dz. U. Nr 156, poz. 1303, z 2004 r. Nr 251, poz. 2512, 

z 2007 r. Nr 138, poz. 970 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1391), które na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263) utraciło moc z dniem 

11 marca 2012 r. 
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Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Gospodarki 

i Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

 

WZÓR  

INFORMACJA O DOKONANEJ SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 30 UST. 2 PKT 1 LIT. A albo C USTAWY* 

................................... 

(miejscowość i data sporządzenia) 

........................... 

(oznaczenie przedsiębiorcy) 

........................... 

(numer koncesji) 

                                ............................... 

                                ............................... 

          …………………... 

                                (adresat informacji) 

1. Data sprzedaży ..................................... 

2. Nazwa handlowa materiału wybuchowego ..................................... 

3. Oznaczenie producenta ..................................... 

4. Numer partii .............................................. 

5. Rok produkcji ............................................. 

6. Ilość materiału wybuchowego ............................... 

7. Dodatkowe oznaczenia fabryczne materiału stosowane przez producenta ............................... 

8. Nabywca ............................... 

9. Adres nabywcy .............................. 

10. NIP nabywcy ............................................. 

11. Nazwa dokumentu uprawniającego do zakupu materiału wybuchowego ................... 

12. Organ, który wydał dokument, o którym mowa w pkt 11 ................... 

13. Numer dokumentu, o którym mowa w pkt 11 ................... 

14. Data wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 11 ................... 

15. Nazwa dokumentu upoważniającego do odbioru zakupionego materiału wybuchowego ........ 

16. Wystawca dokumentu, o którym mowa w pkt 15 

17. Numer dokumentu, o którym mowa w pkt 15 ................... 

18. Data wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 15 ................... 

19. Osoba upoważniona do odbioru zakupionego materiału wybuchowego ................... 

a) imię i nazwisko ................... 

b) nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości ................... 

c) organ wydający dokument tożsamości ................... 

 

 

.................................. 

(imię i nazwisko przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży)                       
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* Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017) 
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Załącznik nr 2 

WZÓR       

INFORMACJA O DOKONANEJ SPRZEDAŻY BRONI LUB JEJ ISTOTNYCH CZĘŚCI  

 

................................... 

(miejscowość i data sporządzenia) 

........................................ 

(oznaczenie przedsiębiorcy) 

........................................ 

(numer koncesji ) 

 

 

 

1. Data sprzedaży .............................. 

2. Oznaczenie nabywcy oraz NIP albo PESEL albo nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości  ....................... 

3. Adres nabywcy  ................................................ 

4. Nazwa, numer i data wydania dokumentu uprawniającego do zakupu broni ............................... 

5. Oznaczenie organu wydającego dokument uprawniający do zakupu broni ................................. 

............................................... 

(imię i nazwisko przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży) 

 

Wykaz sprzedanej broni lub jej istotnych części (oddzielnie dla każdego typu broni) 

Lp. Nazwa wytwórcy 
Kraj lub miejsce 

wytworzenia 

Rodzaj broni / 

Istotnej części  
Marka  

Typ broni / 

Model broni 
Kaliber  Nr seryjny 

Rok 

wytworzenia 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

         

         

* Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017).

- Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 lit.  a-b ustawy. *
  

- Sprzedano przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 lit. c-e ustawy.*  

- Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 lit. h-i ustawy.*  

 
............................................. 

......................................... 

......................................... 

(adresat informacji) 
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

INFORMACJA O DOKONANEJ SPRZEDAŻY AMUNICJI PODMIOTOM, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 30 UST. 2 PKT 3 LIT. C albo G–H USTAWY* 

................................... 

(miejscowość i data sporządzenia) 

........................... 

(oznaczenie przedsiębiorcy) 

........................... 

(numer koncesji) 

............................... 

............................... 

............................... 

(adresat informacji) 

1. Data sprzedaży


: .............................. 

2. Miejsce sprzedaży: ............................... 

 

Lp. 
Rodzaj, nazwa, kaliber 

amunicji 

Nazwa 

wytwórcy 

Numer partii 

amunicji 
Ilość 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

3. Oznaczenie nabywcy oraz NIP albo PESEL albo nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości..   

4. Adres nabywcy .......................................................... 

5. Nazwa, numer i data wydania dokumentu uprawniającego do zakupu amunicji ......................... 

6. Oznaczenie organu wydającego dokument uprawniający do zakupu amunicji ........................... 

                                                 

 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017). 


 W przypadku sprzedaży, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów 

i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, 

należy podać kwartał i rok. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni 

i amunicji wydawane jest na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. 

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017), zwanej dalej ustawą. 

Art. 30 ustawy zmienia się projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów, który to projekt stanowi kontynuację realizacji 

działań legislacyjnych mających na celu etapowe ograniczanie regulacji w zawodach 

regulowanych. 

W wyniku analizy przepisów regulujących wykonywanie zawodu rusznikarza uznano, że 

należy umożliwić przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą i posiadającym 

dyplom mistrza w zawodzie rusznikarza wykonywanie, zgodnie z obowiązującym prawem, 

napraw broni w zakresie czynności, których wykonywanie nie wymaga posiadania koncesji. 

Uwolnienie zawodu rusznikarza nastąpi poprzez wprowadzenie stosownych zmian do 

dwóch ustaw, zapewniając spójność ich przepisów: ww. ustawy oraz ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), do której powinny zostać wprowadzone 

przepisy określające zasady wykonywania przez mistrzów w zawodzie rusznikarza napraw 

powierzonej broni i jej przechowywania. 

Natomiast w celu wykluczenia przypadków niewłaściwej interpretacji przez 

zleceniodawców i wykonawców, czym jest koncesjonowana działalność gospodarcza 

prowadzona w zakresie wytwarzania, zmienia się art. 3 ustawy, w którym ust. 1 pkt 1 otrzyma 

nowe brzmienie uściślające tę kwestię. 

W związku z powyższym, zgodnie z nowelizowanym art. 30 ust. 5 ustawy, określa się 

także nową delegację ustawową do wydania rozporządzenia zastępującego rozporządzenie z dnia 

6 czerwca 2013 r. Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sprzedaży 

materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania warunków sprzedaży (Dz. U. z 2013 r. poz. 343), 

która uzyska następujące brzmienie: 
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„5. Minister właściwy do spraw gospodarki i minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

określą, w drodze rozporządzenia, tryb i formę przekazywania oraz szczegółowy zakres i wzór 

informacji, o której mowa w ust. 3 i 3a, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa.”. 

Zmiany wprowadzane do ustawy mają zatem również na celu zmniejszenie obowiązków 

przedsiębiorców w zakresie rodzaju i liczby informacji oraz liczby podmiotów i organów, do 

których aktualnie przesyłane są informacje o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych, 

broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

W tym celu zmianie ulegnie brzmienie art. 30 ust. 3, w którym precyzyjnie wskazano, 

z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa państwa, te rodzaje sprzedaży, 

po dokonaniu których przedsiębiorcy koncesjonowani mają obowiązek przesyłania informacji 

o dokonanej sprzedaży wyłącznie komendantom wojewódzkim Policji właściwym ze względu na 

siedzibę nabywcy, tj.: do organu właściwego w sprawach kontroli przestrzegania zasad używania 

i przechowywania broni palnej. Przedsiębiorcy nie będą już zobowiązani do przesyłania 

informacji o dokonanej sprzedaży: broni innej niż broń palna, wyrobów i technologii 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, amunicji – nabywanej zgodnie z pozwoleniem na 

posiadanie broni palnej nabywającego. Nie będą również informować o dokonanej sprzedaży Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej, służb i straży państwowych, które realizują zamówienia zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych i w ramach przydzielonego na te cele budżetu przez 

instytucje zwierzchnie i nadzorujące udzielanie zamówień. 

Dodany do art. 30 ust. 3a wprowadza ustawowy zakres danych, które powinny zostać 

ujęte w informacjach o dokonanej sprzedaży, w formie jednolitych szablonów informacyjnych 

określonych szczegółowo w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji z art. 30 ust. 5. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa w § 4 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 11a uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 

2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) oraz 

Ministerstwa Gospodarki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
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lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), 

niezwłocznie z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych. 

Zgodnie z § 10 ust. 6a uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r.  

– Regulamin pracy Rady Ministrów, do projektowanego rozporządzenia zostaną dołączone 

zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad niniejszym projektem 

w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także informacja 

o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informacja o ich braku. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które będzie oddziaływać rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie – po wejściu w życie – będzie oddziaływało na: 

1) przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie sprzedaży materiałów 

wybuchowych, broni lub jej istotnych części oraz amunicji, poprzez określenie 

w rozporządzeniu trybu i formy przekazywania oraz szczegółowego zakresu i wzoru 

informacji, o której mowa w art. 30 ust. 3 i 3a ustawy, 

2) komendantów wojewódzkich Policji właściwych ze względu na siedziby nabywców 

ww. towarów poprzez precyzyjne wskazanie, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa państwa, tych rodzajów sprzedaży, po dokonaniu których przedsiębiorcy 

koncesjonowani mają obowiązek przesyłania informacji o dokonanej sprzedaży wyłącznie 

komendantom wojewódzkim Policji właściwym ze względu na siedzibę nabywcy, tj.: do 

organu właściwego w sprawach kontroli przestrzegania zasad używania i przechowywania 

broni palnej. 

 

2. Konsultacje 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z producentami materiałów wybuchowych, 

broni i amunicji, a także z branżowymi organizacjami samorządowymi reprezentującymi 

przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu 

materiałów wybuchowych, broni i amunicji. 

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Gospodarki. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana regulacja nie będzie mieć wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy. 
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5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie będą miały wpływu na konkurencyjność 

gospodarki, natomiast mogą mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw, poprzez zmniejszenie obowiązków przedsiębiorców w zakresie 

rodzaju i liczby informacji oraz liczby podmiotów i organów, do których aktualnie przesyłane są 

informacje o dokonanej sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów 

i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Jednak ze względu na małą skalę działalności w przedmiotowym zakresie zagregowany 

rozmiar tych oddziaływań może być większy dopiero w dłuższym okresie. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rozwój regionalny. 

 

7. Wskazanie źródeł finansowania 

W związku z faktem, że projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor 

finansów publicznych nie wskazuje się źródeł finansowania. Projekt nie pociąga za sobą 

obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
08/03-kt 



PROJEKT  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K U L T U R Y  I  D Z I E D Z I C T WA  N A R O D O W E G O
1)

 

z dnia  

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
2)

), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa tryb wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe 

wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia i pozwolenie na: 

1) prowadzenie: 

a) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych 

dalej „pracami konserwatorskimi”, 

b) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych dalej 

„pracami restauratorskimi”, 

c) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych dalej 

„robotami budowlanymi”, 

d) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych 

dalej „badaniami konserwatorskimi”, 

e) badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych 

dalej „badaniami architektonicznymi”; 

                                                 

1)
 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. 

Nr 248, poz. 1482). 

 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, 

z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, 

poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871 oraz ... 
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2) przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zwane dalej 

„przemieszczeniem zabytku nieruchomego”; 

3) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem 

ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje, zwane dalej 

„przeniesieniem zabytku ruchomego”; 

4) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, 

zwanego dalej „podziałem zabytku nieruchomego”; 

5) zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania 

z tego zabytku, zwaną dalej „zmianą przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku”; 

6) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, 

reklam oraz napisów; 

7) podejmowanie innych działań niż określone w pkt 1 - 6 oraz 9 i 10, które mogłyby 

prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru 

zabytków, zwane dalej „podejmowaniem innych działań”; 

8) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków 

archeologicznych, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przy użyciu 

wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do 

nurkowania, zwane dalej „poszukiwaniem zabytków”; 

9) prowadzenie badań archeologicznych; 

10) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. 

2. Rozporządzenie określa ponadto: standardy, jakim powinna odpowiadać 

dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich, przy zabytku ruchomym 

wpisanym do rejestru zabytków, oraz badań archeologicznych. 

§ 2. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, składa się do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo 

przechowywania zabytku. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań 

archeologicznych, na polskich obszarach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 934), składa się do dyrektora urzędu morskiego właściwego dla miejsca ich 

prowadzenia. 
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§ 3. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych; 

4) imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, 

badania konserwatorskie albo badania architektoniczne albo oświadczenie, że 

wykonawca tych prac albo badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo 

badań architektonicznych; 

2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą prace konserwatorskie, 

prace restauratorskie, badania konserwatorskie albo badania architektoniczne 

kwalifikacji, o których mowa w art. 37a, 37b i 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej „ustawą”. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac 

restauratorskich dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez 

wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania 

z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo 

badań architektonicznych dołącza się ponadto: 

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu albo 

2) zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań 

konserwatorskich albo badań architektonicznych, w przypadku gdy z wnioskiem 

występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo 

oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił. 

§ 4. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 
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3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 

4) imię, nazwisko i adres osoby: 

a) kierującej robotami budowlanymi, 

b) wykonującej nadzór inwestorski 

– albo oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba wykonująca 

nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny 

wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek; 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub 

osobę wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 

37c ustawy, w przypadku gdy osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba 

wykonująca nadzór inwestorski nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

3) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 

wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu 

ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 

4 oraz ust. 2 pkt 2, chyba że roboty budowlane mają być prowadzone przy zabytku 

nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego 

zespołu. 

§ 5. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo 

przeniesienie zabytku ruchomego zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia przemieszczenia 

zabytku nieruchomego albo przenoszenia zabytku ruchomego; 

4) uzasadnienie wniosku. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego zawiera 

ponadto imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej 

nadzór inwestorski albo oświadczenie, że osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba 
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wykonująca nadzór inwestorski zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu; 

2) zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy 

albo przeniesiony zabytek ruchomy. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego 

dołącza się ponadto: 

1) projekt budowlany przemieszczenia zabytku nieruchomego; 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub 

osobę wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 

37c ustawy, w przypadku gdy osoba kierująca robotami budowlanymi lub osoba 

wykonująca nadzór inwestorski nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

§ 6. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę 

przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) uzasadnienie wniosku. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument potwierdzający 

posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego 

do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego 

tytułu. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego dołącza się 

ponadto wstępny projekt podziału zabytku. 

§ 7. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń 

technicznych, tablic, reklam oraz napisów zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 
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3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku 

urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów; 

4) wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic, 

reklam oraz napisów. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

§ 8. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia podejmowania innych 

działań. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program podejmowania innych działań; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

§ 9. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie 

badań archeologicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań 

archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych, a w odniesieniu do 

obszarów morskich współrzędnych geograficznych naniesionych na morską mapę 

nawigacyjną; 

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań zabytków 

albo prowadzenia badań archeologicznych; 

4) uzasadnienie wniosku. 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków zawiera ponadto imię, 

nazwisko i adres osoby prowadzącej poszukiwanie zabytków. 
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3. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera 

ponadto imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej badania archeologiczne albo 

oświadczenie, że wykonawca badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem 

występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub 

posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub 

posiadacz tej zgody nie udzielił; 

3) zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

w przypadku poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych 

odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody. 

5. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dołącza 

się ponadto: 

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą badania archeologiczne 

wymaganych kwalifikacji, o których mowa w art. 37e ustawy, w przypadku gdy 

wykonawca tych badań nie będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

2) mapę topograficzną w skali 1:10 000 albo większej umożliwiającej lokalizację 

nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów 

morskich morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań 

archeologicznych; 

3) plan w skali 1:100 z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań 

archeologicznych w nawiązaniu do punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej 

poziomej co najmniej III klasy i punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej pionowej 

co najmniej IV klasy, a w odniesieniu do obszarów morskich plan batymetryczny 

z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych; 

4) dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do 

przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań 

archeologicznych; 
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5) oświadczenie osoby prowadzącej badania archeologiczne o posiadaniu środków 

finansowych na przeprowadzenie tych badań w zakresie określonym w programie badań 

archeologicznych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, o ile wykonawca tych badań nie 

będzie wyłaniany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

6) opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych. 

§ 10. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych 

w otoczeniu zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) program robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 

korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu. 

§ 11. 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 2 i § 9 ust. 3, 

zawiera oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, § 4 ust. 1, § 5 ust. 2 i § 9 ust. 3, 

wojewódzki konserwator zabytków, w drodze postanowienia, zatwierdza pod względem 

konserwatorskim załączony do wniosku program albo projekt, o którym mowa odpowiednio 

w § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 1 albo § 9 ust. 4 pkt 1, jeżeli spełnia on 

warunki do wydania pozwolenia. 

2. Po wyłonieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych albo badań archeologicznych wnioskodawca przekazuje wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej te prace albo badania 

oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę wymaganych kwalifikacji, 

o których mowa w art. 37a, 37b, 37d i 37e ustawy. 

3. Po wyłonieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy 

robót budowlanych wnioskodawca przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 

imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi lub osoby wykonującej 

nadzór inwestorski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez te osoby kwalifikacji, 

o których mowa w art. 37c ustawy. 
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4. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator 

zabytków może odmówić wydania pozwolenia w przypadku, gdy osoba wskazana jako 

wykonawca prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych, robót budowlanych albo badań archeologicznych nie posiada 

kwalifikacji, o których mowa w art. 37a-37e ustawy. 

§ 12. Wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, 

będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, 

konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio 

prowadzonych prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych lub badań 

archeologicznych, niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku. 

§ 13. Przepisy § 11 i 12 stosuje się odpowiednio do wniosków o wydanie pozwoleń na 

prowadzenie poszukiwania zabytków albo badań archeologicznych na polskich obszarach 

morskich. 

§ 14. 1. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań 

konserwatorskich albo badań architektonicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, 

badania konserwatorskie albo badania architektoniczne; 

4) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo robót; 

5) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

6) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 
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3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych 

w pozwoleniu prac albo badań; 

4) prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz 

opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz 

dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 

w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań; 

5) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych 

w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub 

badań; 

6) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

3. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac restauratorskich może 

również określać warunki polegające na obowiązku dokonywania odbioru częściowego 

i końcowego wykonanych prac konserwatorskich albo prac restauratorskich z udziałem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

§ 15. 1. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

3) imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi; 

4) imię, nazwisko i adres osoby wykonującej nadzór inwestorski; 

5) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych; 

6) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

7) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia robót budowlanych; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 
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3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych; 

4) dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych 

z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

5) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

3. Do pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru 

zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo 

historycznego zespołu budowlanego, z wyłączeniem zabytków nieruchomych wchodzących 

w skład tych układów albo zespołu odrębnie wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się 

przepisów ust. 1 pkt 3 i 4. 

§ 16. 1. Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie 

zabytku ruchomego zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanego w pozwoleniu przemieszczenia zabytku 

nieruchomego albo przeniesienia zabytku ruchomego; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego zawiera ponadto wskazanie 

miejsca, do którego zabytek nieruchomy ma zostać przemieszczony. 

3. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia wskazanych w pozwoleniu przemieszczenia zabytku nieruchomego albo 

przeniesienia zabytku ruchomego; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia 

wskazanego w pozwoleniu przemieszczenia zabytku nieruchomego albo przeniesienia 

zabytku ruchomego; 
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4) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 17. Pozwolenie na prowadzenie podziału zabytku nieruchomego albo zmianę 

przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 

3) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

4) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

§ 18. 1. Pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam 

oraz napisów zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanego w pozwoleniu umieszczania na zabytku 

urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz 

napisów; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie umieszczania na zabytku urządzeń 

technicznych, tablic, reklam oraz napisów; 

4) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 19. 1. Pozwolenie na podejmowanie innych działań zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania; 
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3) zakres i sposób prowadzenia innych działań wskazanych w pozwoleniu; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia 

wskazanych w pozwoleniu działań; 

4) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 20. 1. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań 

archeologicznych zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań 

archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych dla punktów załamań 

obszaru badań lub środka obszaru w przypadku obszarów o małej powierzchni, 

a w odniesieniu do polskich obszarów morskich współrzędnych geograficznych 

naniesionych na morską mapę nawigacyjną; 

3) imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej poszukiwania zabytków albo badania 

archeologiczne; 

4) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków albo 

badań archeologicznych; 

5) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

6) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków może określać warunki polegające na 

obowiązku: 
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1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu 

morskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań 

zabytków; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora 

urzędu morskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych 

w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań. 

3. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych może określać warunki 

polegające na obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu 

morskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań 

archeologicznych; 

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 

3) dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenia planu sytuacyjno-

wysokościowego dla zabytku archeologicznego, zwłaszcza gdy ten zabytek posiada 

własną formę krajobrazową; 

4) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora 

urzędu morskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych 

w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych; 

5) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora 

urzędu morskiego o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach 

archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań; 

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania 

wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną 

przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia 

tych badań; 
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7) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań 

archeologicznych; 

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji 

i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od 

dnia zakończenia badań archeologicznych; 

9) sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania 

tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 tygodni od 

dnia ich zakończenia; 

10) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań 

archeologicznych i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków 

w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych badań; 

11) opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia ich zakończenia; 

12) uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych; 

13) dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych badań archeologicznych 

z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków; 

14) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, 

a w odniesieniu do pozwolenia dotyczącego polskich obszarów morskich zapewnią 

bezpieczeństwo żeglugi. 

§ 21. 1. Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera: 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych 

w otoczeniu zabytku; 

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, 

a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy; 

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na 

obowiązku: 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych 

czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem tych czynności; 
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2) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach 

lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych 

w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku; 

3) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. 

§ 22. Standardy dokumentacji prac konserwatorskich i prac restauratorskich oraz 

dokumentacji badań archeologicznych zostały określone w załączniku do rozporządzenia. 

§ 23. Pozwolenia, o których mowa w § 1 ust. 1, wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zachowują moc do dnia upływu terminu ich ważności. 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
3)

. 

 

MINISTER KULTURY  
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3)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987). 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  

z dnia … (poz. …) 

 

I. STANDARDY DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC 

RESTAURATORSKICH, PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM 

WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich, prowadzonych przy zabytku 

ruchomym wpisanym do rejestru zabytków zawiera: 

1) określenie zabytku; 

2) określenie miejsca jego położenia lub przechowywania; 

3) wskazanie właściciela lub posiadacza zabytku; 

4) wskazanie autora, czasu powstania i stylu zabytku; 

5) określenie wymiarów zabytku, w tym wymiarów jego części składowych; 

6) fotografie zabytku wykonane w miejscu jego stałego przechowywania, 

z uwzględnieniem jego bezpośredniego otoczenia; 

7) opis inwentaryzacyjny; 

8) opracowanie historyczne zawierające informacje o dotychczas przeprowadzonych 

pracach konserwatorskich i pracach restauratorskich oraz dokonanych przekształceniach 

zabytku; 

9) analizę materiałów i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw 

technologicznych; 

10) opis i analizę stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub 

prac restauratorskich, z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń; 

11) dokumentację fotograficzną zabytku przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub 

prac restauratorskich; 

12) program prac konserwatorskich lub prac restauratorskich zawierający: 

a) uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac 

konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzględniające uwarunkowania 

estetyczne, historyczne i funkcjonalne, 

b) wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, 

materiałów i technik; 
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13) opis, fotografie i rysunki dokumentujące poszczególne etapy prac konserwatorskich 

i prac restauratorskich, z uwzględnieniem zastosowanych metod, materiałów i technik; 

14) ustalenia naukowe wynikające z przeprowadzonych prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich; 

15) fotografie zabytku po zakończeniu prac konserwatorskich i prac restauratorskich; 

16) zalecenia konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza zabytku określające sposoby 

i metody sprawowania opieki nad zabytkiem. 

II. STANDARDY DOKUMENTACJI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH 

DOKUMENTACJA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH SKŁADA SIĘ Z: 

1) karty zabytku archeologicznego zawierającej: 

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy 

miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska 

w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych wraz z danymi 

georeferencyjnymi, 

b) opis fizjograficzny, 

c) określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych, 

d) wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te 

fazy, 

e) nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia; 

2) karty jednostek stratygraficznych zawierającej: 

a) określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy 

miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska 

w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, 

b) numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni 

badawczej, 

c) określenie funkcji jednostki stratygraficznej, 

d) wstępne datowanie jednostki stratygraficznej, 

e) zasięg jednostki stratygraficznej, 

f) opis jednostki stratygraficznej, 

g) opis eksploracji jednostki stratygraficznej, 

h) relację stratygraficzną; 
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3) rejestru odkrytych zabytków; 

4) rejestru warstw; 

5) inwentarza: 

a) zabytków wydzielonych, 

b) zabytków masowych, 

c) próbek, 

d) dokumentacji rysunkowej, 

e) dokumentacji fotograficznej; 

6) dokumentacji graficznej; 

7) dokumentacji fotograficznej; 

8) sprawozdania z badań; 

9) opracowania wyników badań; 

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego 

hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich planu 

batymetrycznego; 

11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych 

z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii; 

12) planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do szczegółowej 

sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów; 

13) bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej 

przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/03/BS 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego  

w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), zmienionego przez art. 15 pkt 2 ustawy z dnia … 

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. 

poz. ...). Wydanie nowego aktu wykonawczego wynika z konieczności dostosowania 

przepisów rozporządzenia do obowiązujących uregulowań prawnych zawartych w przepisach 

zmienionej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków opiece nad zabytkami.  

Na podstawie dotychczasowego upoważnienia ustawowego zostało wydane rozporządzenie 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 

badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987). Rozporządzenie to określa tryb i sposób 

wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek 

o wydanie pozwolenia i pozwolenie na prowadzenie przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i badań architektonicznych, a także w odniesieniu do zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków na przemieszczenie zabytku nieruchomego, trwałe przeniesienie zabytku 

ruchomego, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się 

znajduje, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego, zmianę przeznaczenia zabytku lub 

sposobu korzystania z tego zabytku, umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, 

reklam oraz napisów, podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia 

substancji lub zmiany wyglądu zabytku oraz na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych 

oraz sprzętu do nurkowania. Ponadto na prowadzenie badań archeologicznych i na 

wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Dodatkowo rozporządzenie określa 

kwalifikacje, jakie powinny posiadać osoby uprawnione do prowadzenia prac 

konserwatorskich, prowadzenia prac restauratorskich, prowadzenia badań konserwatorskich, 

prowadzenia badań architektonicznych oraz prowadzenia badań archeologicznych, dodatkowe 

wymagania, jakie powinny spełniać osoby kierujące robotami budowlanymi oraz wykonujące 

nadzór inwestorski, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, sposób 
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potwierdzania posiadanych kwalifikacji i dodatkowych wymagań, o których wyżej, a także 

standardy, jakim powinna odpowiadać dokumentacja prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich, przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, oraz badań 

archeologicznych. 

W projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano z przepisów określających kwalifikacje, 

jakie powinny posiadać osoby uprawnione do prowadzenia prac konserwatorskich, 

prowadzenia prac restauratorskich, prowadzenia badań konserwatorskich, prowadzenia badań 

architektonicznych oraz prowadzenia badań archeologicznych, dodatkowe wymagania, jakie 

powinny spełniać osoby kierujące robotami budowlanymi oraz wykonujące nadzór 

inwestorski, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, a także sposób 

potwierdzania posiadanych kwalifikacji i dodatkowych wymagań, o których wyżej mowa. 

Zrezygnowano także z przepisów przejściowych, które dotyczyły sposobu obliczania 

wymaganego doświadczenia zawodowego oraz zachowania wcześniej uzyskanych 

zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach.  

Przepisy regulujące te kwestie są obecnie umieszczone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W pozostałym zakresie projektowane 

rozporządzenie powiela zapisy rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych. 

Projektodawca zdecydował się na standardowe 14 dniowe vacatio legis przewidziane 

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.).  

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych 

w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega ono notyfikacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Przepisy rozporządzenia będą oddziaływać na: 

– osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne zamierzające prowadzić działalność 

inwestycyjną przy budynkach lub na terenach objętych ochroną konserwatorską wynikającą 

z wpisu do rejestru zabytków, 

– podmioty świadczące usługi w zakresie objętym treścią rozporządzenia 

– wojewódzkich konserwatorów zabytków. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt zostanie przekazany w ramach konsultacji społecznych do: Stowarzyszenia Naukowego 

Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Ogólnopolskiej Rady 

Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Krajowego Ośrodka Badań 

i Dokumentacji Zabytków oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 i z 2009 Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i dochody jednostek 

samorządu terytorialnego 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i dochody oraz wydatki jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane rozporządzenie nie nakłada 

na obywateli, organy administracji publicznej ani jednostki samorządu terytorialnego nowych 

obowiązków.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Wskazanie źródeł finansowania 

Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowego obciążenia budżetu Państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

07/03/BS 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)  

z dnia 

w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego 

oraz sprawdzianów umiejętności 

Na podstawie art. 128 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wysokość opłat za egzaminy na maklera papierów wartościowych i doradcę 

inwestycyjnego oraz za przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności, o których mowa 

w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

a także tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat; 

2) regulamin przeprowadzania tych egzaminów oraz regulamin przeprowadzania tych 

sprawdzianów umiejętności; 

3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych za udział 

w posiedzeniach, przeprowadzanie egzaminów lub sprawdzianów umiejętności oraz 

przygotowanie projektów pytań i zadań na egzaminy lub sprawdziany umiejętności. 

§ 2. Opłaty pobiera się w wysokości: 

1) za egzamin na maklera papierów wartościowych – 500 zł; 

2) za każdy z trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego – 500 zł; 

3) za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności – 200 zł. 

§ 3. 1. Kandydat na maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego, 

który z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie może przystąpić w oznaczonym terminie do 

egzaminu lub do sprawdzianu umiejętności, może wystąpić z wnioskiem do 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o: 

1) zaliczenie wniesionej opłaty na poczet egzaminu lub sprawdzianu umiejętności 

wyznaczonego w innym terminie; 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
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2) zwrot wniesionej opłaty. 

2. Realizacja wniosków wniesionych: 

1) w terminie co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności  

– odbywa się bez potrąceń kosztów manipulacyjnych; 

2) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności  

– odbywa się z potrąceniem równowartości 50% wniesionej opłaty tytułem kosztów 

manipulacyjnych. 

3. Wniosek o zwrot wniesionej opłaty zgłoszony w dniu egzaminu lub sprawdzianu 

umiejętności lub później nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.  

4. O zachowaniu terminów, o których mowa w ust. 2, decyduje data nadania wniosku 

w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia wniosku do Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

5. W przypadku egzaminu na doradcę inwestycyjnego zasady dotyczące zaliczenia lub 

zwrotu wniesionej opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, odnoszą się do każdego etapu 

egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Kandydatowi, którego wniosek o przesunięcie terminu danego etapu egzaminu na 

doradcę inwestycyjnego został już raz uwzględniony, nie przysługuje prawo do ponownego 

zaliczenia wniesionej opłaty na poczet danego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

w innym terminie ani jej zwrot. 

§ 4. Regulamin przeprowadzania: 

1) egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego – stanowi 

załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) sprawdzianów umiejętności – stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 5. Wysokość wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej jest ustalana, 

z zastrzeżeniem § 6, z uwzględnieniem liczby posiedzeń, w których członek komisji 

egzaminacyjnej uczestniczył. 

§ 6. Łączne wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej z tytułu udziału 

w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej nie może być wyższe niż czterokrotność 

wynagrodzenia przysługującego za udział w jednym posiedzeniu. 

§ 7. 1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla maklerów 

papierów wartościowych wynosi: 
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1) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem – 

275 zł; 

2) za przeprowadzenie egzaminu – 1 100 zł. 

2. Wynagrodzenie zastępcy przewodniczącego oraz członka komisji, o której mowa 

w ust. 1, pełniącego funkcję sekretarza wynosi: 

1) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem – 

250 zł; 

2) za przeprowadzenie egzaminu – 1 000 zł. 

3. Wynagrodzenie każdego z pozostałych członków komisji, o której mowa w ust. 1, 

wynosi: 

1) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem – 

225 zł; 

2) za przeprowadzenie egzaminu – 900 zł. 

§ 8. 1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla doradców 

inwestycyjnych wynosi: 

1) w odniesieniu do każdego z pierwszych dwóch etapów egzaminu na doradcę 

inwestycyjnego: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 275 zł, 

b) za przeprowadzenie danego etapu egzaminu – 1 100 zł; 

2) w odniesieniu do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 125 zł, 

b) za przeprowadzenie tego etapu egzaminu – 500 zł; 

3) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 112,50 zł, 

b) za przeprowadzenie sprawdzianu – 450 zł. 

2. Wynagrodzenie zastępcy przewodniczącego oraz członka komisji, o której mowa 

w ust. 1, pełniącego funkcję sekretarza wynosi: 

1) w odniesieniu do każdego z pierwszych dwóch etapów egzaminu na doradcę 

inwestycyjnego: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 250 zł, 

b) za przeprowadzenie danego etapu egzaminu – 1 000 zł; 

2) w odniesieniu do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 112,50 zł, 
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b) za przeprowadzenie tego etapu egzaminu – 450 zł; 

3) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 87,50 zł, 

b) za przeprowadzenie sprawdzianu – 350 zł. 

3. Wynagrodzenie pozostałych członków komisji, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1) w odniesieniu do każdego z pierwszych dwóch etapów egzaminu na doradcę 

inwestycyjnego: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 225 zł, 

b) za przeprowadzenie danego etapu egzaminu – 900 zł; 

2) w odniesieniu do trzeciego etapu egzaminu: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 100 zł, 

b) za przeprowadzenie tego etapu egzaminu – 400 zł; 

3) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności: 

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej – 62,50 zł, 

b) za przeprowadzenie sprawdzianu – 250 zł. 

§ 9. Wynagrodzenie za przygotowanie nowych pytań lub zadań do elektronicznych 

zbiorów pytań i zadań (baz pytań i zadań) na egzamin na maklera papierów wartościowych, 

doradcę inwestycyjnego oraz sprawdziany umiejętności ustala się jako iloczyn stawki 50 zł 

i liczby przygotowanych pytań i zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań. 

§ 10. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

 

  MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 

2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy 

inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. Nr 187, poz. 1452), które traci moc z dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. ... ustawy z dnia ... o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. ...).
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów 

z dnia ... (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA MAKLERA PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH I DORADCĘ INWESTYCYJNEGO 

I. Zasady przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych 

1) Egzamin na maklera papierów wartościowych, zwany dalej „egzaminem na maklera”, 

przeprowadza komisja egzaminacyjna dla maklerów papierów wartościowych, zwana 

dalej „komisją egzaminacyjną dla maklerów”, powołana przez Przewodniczącego 

Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, 

z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

2) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzania egzaminów na maklera są podawane 

do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy. 

3) Egzamin na maklera odbywa się co najmniej raz w roku – w lutym lub marcu, 

a w przypadku gdy do tego egzaminu w pierwszym terminie w danym roku przystąpiło 

co najmniej 40 kandydatów – dodatkowo w tym samym roku we wrześniu lub 

w październiku; termin przeprowadzenia egzaminu komisja egzaminacyjna dla 

maklerów określa w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy; zawiadomienie 

o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia pierwszego egzaminu na maklera 

wysyła się do kandydatów na co najmniej 10 dni przed terminem egzaminu. 

4) Obowiązują następujące zasady postępowania kandydatów na maklerów papierów 

wartościowych przed przystąpieniem do egzaminu na maklera: 

a) w celu zgłoszenia na egzamin na maklera należy przesłać do urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego wypełniony formularz wniosku rejestrowego 

z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu egzaminu oraz zdjęcie, 

b) w celu przystąpienia do egzaminu na maklera należy w terminie co najmniej 14 dni 

przed datą tego egzaminu określoną przez kandydata we wniosku rejestrowym 

wnieść opłatę egzaminacyjną; dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej powinien 
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wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie co najmniej 14 dni 

przed datą egzaminu, 

c) kandydat, który spełnił wymogi, o których mowa w lit. a i b, jest informowany 

pisemnie o miejscu i terminie egzaminu na maklera; jeżeli kandydat nie określił we 

wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, jest on kwalifikowany 

na pierwszy wolny termin. 

5) Egzamin na maklera przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej „salą 

egzaminacyjną”, lub salach egzaminacyjnych, w warunkach umożliwiających zdającym 

samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej dla maklerów czuwanie nad zgodnym 

z regulaminem przebiegiem egzaminu. 

6) Egzamin na maklera przebiega w następujący sposób: 

a) wejście do sali egzaminacyjnej odbywa się za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata, 

b) uczestnik egzaminu na maklera potwierdza własnoręcznym podpisem nadane mu 

przez komisję egzaminacyjną dla maklerów oznaczenie kodowe, 

c) uczestnicy egzaminu na maklera nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej toreb 

podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez 

komisję egzaminacyjną dla maklerów przedmiotów; w przypadkach uzasadnionych 

warunkami lokalowymi w jakich przeprowadzany jest egzamin komisja 

egzaminacyjna dla maklerów może odstąpić od powyższego zakazu. 

7) Egzamin na maklera ma formę testu, składającego się ze 120 pytań. 

8) Rozwiązywanie testu trwa 3 godziny. Czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania 

testu określają przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla maklerów lub upoważniona 

przez niego osoba. 

9) W czasie egzaminu na maklera uczestnik nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. 

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek 

komisji egzaminacyjnej dla maklerów lub osoba upoważniona przez przewodniczącego 

tej komisji udzielają zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej – po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi 

i osobami postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami 

pomocniczymi. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę 

egzaminacyjną przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkowi komisji 
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egzaminacyjnej dla maklerów lub osobie upoważnionej przez przewodniczącego tej 

komisji. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na karcie odpowiedzi. 

10) Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla maklerów 

mają prawo wykluczyć z egzaminu na maklera osoby, które podczas egzaminu 

korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez komisję 

materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób 

zakłócały przebieg egzaminu. 

11) W przypadku naruszenia tajemnicy służbowej przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

dla maklerów może unieważnić przeprowadzony egzamin na maklera, powiadamiając 

o tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie egzaminu 

może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych 

uczestników, za zwrotem wniesionych opłat egzaminacyjnych tym uczestnikom, którzy 

nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu. 

12) Obowiązują następujące zasady postępowania po zakończeniu egzaminu na maklera: 

a) po zakończeniu egzaminu kandydat zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim 

naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na 

liście obecności; karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia 

kodowego nie będzie oceniana przez komisję egzaminacyjną dla maklerów, 

b) kandydat, który zakończył egzamin na maklera przed ogłoszeniem końca tego 

egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla maklerów lub 

upoważnioną przez niego osobę, pozostawia swój test przy wyjściu; będzie mógł 

ponownie otrzymać swój test bezpośrednio po ogłoszeniu zakończenia egzaminu 

na maklera lub w terminie późniejszym w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, 

c) test egzaminacyjny po egzaminie na maklera jest udostępniany w urzędzie Komisji 

Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie 

prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu. 

13) Komisja egzaminacyjna dla maklerów sporządza protokół przebiegu egzaminu na 

maklera, który powinien zawierać: imiona i nazwiska przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej dla 

maklerów, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na maklera, opis ważniejszych 

zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania. Do protokołu należy dołączyć test 

egzaminacyjny w wersji podstawowej z kodami prawidłowych odpowiedzi, powiązania 

pytań zestawu podstawowego z zestawami egzaminacyjnymi, listę zdających oraz 
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wyniki końcowe. Protokół podpisują przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 

sekretarz i pozostali członkowie komisji egzaminacyjnej dla maklerów. 

14) Każde pytanie testu egzaminacyjnego ocenia komisja egzaminacyjna dla maklerów 

według następujących zasad: 

a) odpowiedź dobra – dwa punkty, 

b) odpowiedź zła – minus jeden punkt (punkt ujemny), 

c) brak odpowiedzi – zero punktów. 

15) Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego egzamin na 

załączonych do testu formularzu lub karcie odpowiedzi. Jeżeli zdający nie dostosuje się 

do instrukcji wypełniania karty odpowiedzi, komisja egzaminacyjna dla maklerów może 

odstąpić w stosunku do niego od oceny wyników egzaminu. 

16) Warunkiem zdania egzaminu na maklera jest otrzymanie przez uczestnika co najmniej 

160 punktów. 

17) Termin i miejsce ogłoszenia wyników egzaminu na maklera oraz wydawania 

zaświadczeń o zdaniu egzaminu na maklera ustala przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej dla maklerów. 

18) Obowiązują następujące zasady dotyczące wniosków o ponowne sprawdzenie 

prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu na maklera: 

a) każdy uczestnik egzaminu może zwrócić się do komisji egzaminacyjnej dla 

maklerów, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 

o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu; 

wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników egzaminu 

na maklera, 

b) przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla maklerów informuje o pozytywnym 

lub negatywnym stanowisku komisji w terminie 15 dni roboczych od dnia upływu 

terminu składania wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku 

złożonego egzaminu na maklera przez uczestników, 

c) ustalenia komisji egzaminacyjnej dla maklerów w sprawie rozpatrzenia wniosków, 

o których mowa w lit. b, zamieszcza się w aneksie do protokołu przebiegu 

egzaminu na maklera, na zasadach określonych w pkt 13. 

19) Osobom, które zdały egzamin na maklera, komisja egzaminacyjna dla maklerów wydaje 

zaświadczenie. 
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II. Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

1) Egzamin na doradcę inwestycyjnego, zwany dalej „egzaminem na doradcę”, 

przeprowadza komisja egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zwana dalej 

„komisją egzaminacyjną dla doradców”, powołana przez Przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy.  

2) Egzamin na doradcę składa się z etapu pierwszego – testu egzaminacyjnego, etapu 

drugiego – egzaminu pisemnego i etapu trzeciego – egzaminu pisemnego. 

3) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzenia każdego etapu są podawane do 

wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy. 

4) Obowiązują następujące zasady uiszczania opłat za egzamin na doradcę: 

a) kandydat jest obowiązany przedłożyć osobiście w siedzibie urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego lub listem poleconym prawidłowo wypełniony wniosek 

rejestrowy oraz dowód wpłaty odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 

21 dni przed pierwszym etapem egzaminu, 

b) kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo 

do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu na doradcę w trzech 

najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za 

każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem drugiego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu 

wpłaty w dniu egzaminu, 

c) kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo 

trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu na doradcę w trzech 

najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za 

każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem trzeciego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu 

wpłaty w dniu egzaminu. 

5) O terminie, miejscu i godzinie pierwszego, drugiego i trzeciego etapu egzaminu na 

doradcę urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawiadamia kandydatów mających prawo 

przystąpienia do danego etapu, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego 

etapu egzaminu na doradcę oraz nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem drugiego 

i trzeciego etapu egzaminu na doradcę. 

6) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę: 



– 10 – 

a) poszczególne etapy egzaminu na doradcę przeprowadza się w wydzielonej sali, 

zwanej dalej „salą egzaminacyjną”, w warunkach umożliwiających zdającym 

samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej dla doradców czuwanie nad 

zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu, 

b) wejście do sali egzaminacyjnej odbywa się za okazaniem dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata, 

c) uczestnik egzaminu na doradcę kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem 

oznaczenie kodowe nadane mu przez komisję egzaminacyjną dla doradców, 

d) uczestnicy egzaminu na doradcę nie mogą wnosić do sali egzaminacyjną toreb 

podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez 

komisję egzaminacyjną dla doradców przedmiotów, 

e) rodzaje kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie, określa komisja 

egzaminacyjna dla doradców w komunikacie. 

7) W przypadku naruszenia tajemnicy służbowej przewodniczący komisji egzaminacyjnej 

dla doradców może unieważnić przeprowadzony egzamin na doradcę, powiadamiając 

o tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie egzaminu 

może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych jego 

uczestników, za zwrotem wniesionych opłat egzaminacyjnych tym uczestnikom, którzy 

nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu. 

8) Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla doradców może wykluczyć z egzaminu 

osoby przebywające w sali egzaminacyjnej w czasie oczekiwania na rozpoczęcie danego 

etapu egzaminu lub podczas jego trwania, które korzystały z cudzej pomocy, 

posługiwały się niedozwolonymi przez komisję materiałami pomocniczymi, pomagały 

innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu. 

9) W czasie oczekiwania na rozpoczęcie danego etapu egzaminu lub podczas jego trwania 

kandydat nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek komisji egzaminacyjnej dla 

doradców lub osoba upoważniona przez przewodniczącego tej komisji udzielają zgody 

na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 

możliwość kontaktowania się kandydata z innymi kandydatami lub osobami 

postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Na 

czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę egzaminacyjną 

przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkowi komisji egzaminacyjnej dla 



– 11 – 

doradców lub osobie upoważnionej przez przewodniczącego tej komisji. Czas 

nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się w treści pracy egzaminacyjnej. 

10)  Komisja sporządza protokół przebiegu każdego etapu egzaminu na doradcę 

podpisywany przez członków komisji egzaminacyjnej dla doradców, który zawiera 

w szczególności: skład komisji, czas rozpoczęcia i zakończenia danego etapu egzaminu 

na doradcę, opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania, listę 

kandydatów uczestniczących w danym etapie oraz wyniki, jakie uzyskali. Do protokołu 

należy dołączyć: 

a) w przypadku pierwszego etapu egzaminu – test egzaminacyjny w wersji 

podstawowej z kodami prawidłowych odpowiedzi, powiązania pytań zestawu 

podstawowego z zestawami egzaminacyjnymi, listę zdających oraz wyniki 

końcowe testu, 

b) w przypadku drugiego etapu egzaminu – treść zadań problemowych będących 

przedmiotem pracy egzaminacyjnej, 

c) w przypadku trzeciego etapu – treść zadań problemowych będących przedmiotem 

pracy egzaminacyjnej. 

11) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania pierwszego etapu egzaminu na 

doradcę (testu egzaminacyjnego): 

a) warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu na doradcę jest złożenie 

przez kandydata osobiście w siedzibie urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub 

listem poleconym prawidłowo wypełnionego wniosku rejestrowego oraz 

wniesienie odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej, 

b) pierwszy etap egzaminu na doradcę odbywa się co najmniej raz w roku – w lutym 

lub marcu, a gdy do tego etapu egzaminu w pierwszym terminie w danym roku 

przystąpiło co najmniej 40 kandydatów – pierwszy etap egzaminu na doradcę 

odbywa się dodatkowo w tym samym roku we wrześniu lub w październiku; termin 

przeprowadzenia pierwszego etapu egzaminu komisja egzaminacyjna dla doradców 

określa w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy; zawiadomienie 

o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia pierwszego etapu egzaminu wysyła 

się do kandydatów na co najmniej 10 dni przed terminem egzaminu, 

c) test egzaminacyjny składa się ze 110 pytań, z których każde ma cztery warianty 

odpowiedzi (A, B, C, D), przy czym w każdym pytaniu prawidłowy jest wyłącznie 

jeden wariant odpowiedzi, 
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d) kandydat rozwiązuje test, wpisując odpowiedzi na karcie odpowiedzi stanowiącej 

formularz dołączony do testu: kandydat wskazuje ten wariant odpowiedzi, który 

uznaje za prawidłowy, 

e) rozwiązywanie testu trwa 5 godzin; czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 

określają przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla doradców lub upoważniona 

przez niego osoba, 

f) każde pytanie testu egzaminacyjnego komisja egzaminacyjna dla doradców ocenia 

w następujący sposób: 

– odpowiedź dobra – dwa punkty, 

– odpowiedź zła – minus jeden punkt (punkt ujemny), 

– brak odpowiedzi – zero punktów, 

g) podstawę oceny pierwszego etapu egzaminu na doradcę stanowią odpowiedzi 

udzielone przez zdającego na karcie odpowiedzi, 

h) warunkiem zaliczenia pierwszego etapu egzaminu na doradcę jest uzyskanie przez 

kandydata co najmniej 135 punktów, 

i) po ogłoszeniu zakończenia pierwszego etapu egzaminu na doradcę kandydat 

zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu swojego oznaczenia 

kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności, 

j) karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie może 

być uznana za podstawę oceny wyników pierwszego etapu egzaminu na doradcę, 

k) kandydat, który ukończył rozwiązywanie testu przed ogłoszeniem zakończenia 

pierwszego etapu egzaminu na doradcę, pozostawia swój test przy wyjściu z sali 

egzaminacyjnej, z możliwością jego odebrania bezpośrednio po ogłoszeniu 

zakończenia tego etapu lub w terminie późniejszym w siedzibie urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego, 

l) treść testu jest udostępniana w urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego po 

zakończeniu pierwszego etapu egzaminu na doradcę i rozpatrzeniu wniosków 

o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku tego etapu egzaminu, 

m) informacje o zaliczeniu pierwszego etapu egzaminu na doradcę są ogłaszane nie 

później niż w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia tego etapu w siedzibie urzędu 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez zbędnej zwłoki na stronach internetowych 

Komisji Nadzoru Finansowego, 
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n) informacje o indywidualnych wynikach pierwszego etapu egzaminu na doradcę są 

podawane w Punkcie Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego. 

12) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania drugiego etapu egzaminu na doradcę – 

egzamin pisemny: 

a) warunkiem przystąpienia przez kandydata do drugiego etapu egzaminu na doradcę 

jest zaliczenie pierwszego etapu tego egzaminu oraz wniesienie opłaty 

egzaminacyjnej w odpowiedniej wysokości, 

b) drugi etap egzaminu na doradcę odbywa się nie później niż 8 tygodni od dnia 

przeprowadzenia pierwszego etapu tego egzaminu, 

c) drugi etap egzaminu na doradcę składa się z zadań problemowych, 

d) treść zadań problemowych obejmuje następujące zagadnienia: finanse 

przedsiębiorstw, rachunkowość finansową i analizę sprawozdań finansowych, 

analizę i wycenę instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych 

i  alternatywnych oraz zarządzanie portfelem, 

e) warunkiem zaliczenia drugiego etapu egzaminu jest zaliczenie wszystkich zadań, 

f) zasady punktacji i zaliczania zadań określa komisja egzaminacyjna dla doradców 

w komunikacie; kandydaci mają możliwość zapoznania się z komunikatem przed 

rozpoczęciem egzaminu, 

g) czas trwania drugiego etapu egzaminu wynosi 5 godzin, 

h) kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie pracy egzaminacyjnej, wpisując 

odpowiedzi na oddzielnych arkuszach dla każdego zadania, a po zakończeniu 

egzaminu zwraca komisji egzaminacyjnej dla maklerów wszystkie materiały, 

w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi, 

i) informacje o zaliczeniu drugiego etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są nie 

później niż na 30 dni przed przeprowadzeniem trzeciego etapu egzaminu 

w siedzibie urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez zbędnej zwłoki na 

stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego, 

j) informacje o indywidualnych wynikach drugiego etapu egzaminu na doradcę są 

podawane w Punkcie Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego. 

13) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania trzeciego etapu egzaminu na doradcę 

– test pisemny: 
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a) warunkiem przystąpienia przez kandydata do trzeciego etapu egzaminu na doradcę 

jest zaliczenie drugiego etapu egzaminu na doradcę oraz wniesienie opłaty 

egzaminacyjnej w odpowiedniej wysokości, 

b) trzeci etap egzaminu na doradcę odbywa się nie później niż 3 miesiące od dnia 

przeprowadzenia drugiego etapu tego egzaminu, 

c) trzeci etap egzaminu na doradcę składa się z zadań dotyczących dwóch zagadnień: 

zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz 

rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących 

instrumentów notowanych na rynku kapitałowym, 

d) warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu na doradcę jest zaliczenie obydwu 

zadań, 

e) zasady punktacji i zaliczania zagadnień określa komisja egzaminacyjna dla 

doradców w komunikacie; kandydaci mają możliwość zapoznania się 

z komunikatem przed rozpoczęciem egzaminu, 

f) czas trwania trzeciego etapu egzaminu na doradcę wynosi 2 godziny, 

g) kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie pracy egzaminacyjnej, wpisując 

odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca komisji 

egzaminacyjnej dla doradców wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi 

z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi, 

h) informacje o zaliczeniu trzeciego etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia tego etapu w siedzibie 

urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez zbędnej zwłoki na stronach 

internetowych Komisji Nadzoru Finansowego, 

i) informacje o indywidualnych wynikach trzeciego etapu egzaminu na doradcę są 

podawane w Punkcie Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego. 

14) Warunkiem zdania egzaminu na doradcę jest uzyskanie pozytywnego wyniku 

z trzeciego etapu tego egzaminu. 

15) Informacje o zdaniu egzaminu na doradcę są ogłaszane nie później niż w ciągu 14 dni 

od dnia przeprowadzenia trzeciego etapu egzaminu na doradcę w siedzibie urzędu 

Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez zbędnej zwłoki na stronach internetowych 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

16) Każdy uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości 

oceny wyniku złożonego egzaminu na doradcę według następujących zasad: 
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a) każdy uczestnik egzaminu na doradcę może zwrócić się do komisji egzaminacyjnej 

dla doradców, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego, z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku 

etapu egzaminu na doradcę, w którym brał udział; wniosek w tej sprawie powinien 

wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym niż 

4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników danego etapu egzaminu na doradcę, 

b) przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla doradców informuje o pozytywnym 

lub negatywnym stanowisku komisji w terminie 15 dni roboczych od upływu 

terminu składania wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku 

danego etapu egzaminu na doradcę, 

c) z ustaleń komisji egzaminacyjnej dla doradców w sprawie rozpatrzenia wniosków, 

o których mowa w lit. b, jest sporządzany aneks do protokołu przebiegu etapu 

egzaminu, na zasadach określonych w pkt 10.  

17) Osobom, które zdały egzamin na doradcę, komisja egzaminacyjna dla doradców wydaje 

zaświadczenie. 
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Załącznik nr 2  

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI 

1) Sprawdziany umiejętności przeprowadzają odpowiednio komisja egzaminacyjna dla 

maklerów papierów wartościowych, zwana dalej „komisją egzaminacyjną dla 

maklerów” albo komisja egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zwana dalej 

„komisją egzaminacyjną dla doradców”, powołane przez Przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”. 

2) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzania sprawdzianów umiejętności są 

podawane do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 

ustawy. 

3) Obowiązują następujące zasady postępowania przed przystąpieniem do sprawdzianu 

umiejętności: 

a) w celu zgłoszenia się na sprawdzian umiejętności należy przesłać do urzędu 

Komisji Nadzoru Finansowego wypełniony formularz wniosku rejestrowego 

z zaznaczeniem preferowanego przez siebie terminu przeprowadzenia sprawdzianu 

oraz zdjęcie, 

b) w celu przystąpienia do sprawdzianu umiejętności należy w terminie co najmniej 

14 dni przed datą tego sprawdzianu określoną przez kandydata we wniosku 

rejestrowym wnieść opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności; dowód 

wniesienia opłaty powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

w terminie co najmniej 14 dni przed datą sprawdzianu, 

c) kandydat, który spełnił wymogi, o których mowa w lit. a i b, jest informowany 

pisemnie o miejscu i terminie przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności; jeżeli 

kandydat nie określił we wniosku rejestrowym preferowanego przez siebie terminu, 

jest on kwalifikowany na pierwszy wolny termin. 

4) Sprawdzian umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej „salą 

egzaminacyjną”, lub salach egzaminacyjnych, w warunkach umożliwiających zdającym 

samodzielność pracy, a odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji 

egzaminacyjnej dla doradców czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem 

sprawdzianu umiejętności. 

5) Sprawdzian umiejętności przebiega w następujący sposób: 
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a) wejście do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadza się sprawdzian 

umiejętności, odbywa się za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość 

i zawierającego zdjęcie kandydata, 

b) uczestnik sprawdzianu umiejętności potwierdza własnoręcznym podpisem nadane 

mu przez odpowiednio komisję egzaminacyjną dla maklerów albo komisję 

egzaminacyjną dla doradców oznaczenie kodowe, 

c) uczestnicy sprawdzianu umiejętności nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej 

toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez 

odpowiednio komisję egzaminacyjną dla maklerów albo komisję egzaminacyjną 

dla doradców przedmiotów; w przypadkach uzasadnionych warunkami 

lokalowymi, w jakich jest przeprowadzanego egzaminu komisja może odstąpić od 

powyższego zakazu. 

6) Sprawdzian umiejętności jest przeprowadzany w formie testu, który składa się 

z 30 pytań. 

7) Rozwiązywanie testu trwa 90 minut. Czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania 

testu określa przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo 

komisji egzaminacyjnej dla doradców lub upoważniona przez niego osoba. 

8) W czasie sprawdzianu umiejętności uczestnik nie powinien opuszczać sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący, zastępca 

przewodniczącego, członek odpowiednio komisji egzaminacyjne dla maklerów albo 

komisji egzaminacyjnej dla doradców lub osoba upoważniona przez przewodniczącego 

tych komisji udzielają zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej – po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi 

i osobami postronnymi. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje 

swoją pracę przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkowi odpowiednio 

komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców lub 

osobie upoważnionej przez przewodniczącego tych komisji. Czas nieobecności w sali 

egzaminacyjnej odnotowuje się na karcie odpowiedzi. 

9) Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiednio komisji egzaminacyjnej 

dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców mają prawo wykluczyć ze 

sprawdzianu umiejętności osoby, które podczas sprawdzianu umiejętności korzystały 

z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez komisję materiałami 
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pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom sprawdzianu umiejętności lub w inny 

sposób zakłócały przebieg sprawdzianu umiejętności. 

10) W przypadku naruszenia tajemnicy służbowej przewodniczący odpowiednio komisji 

egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców może 

unieważnić przeprowadzony sprawdzian umiejętności, powiadamiając o tym 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie sprawdzianu 

umiejętności może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak 

i poszczególnych uczestników, za zwrotem wniesionych opłat egzaminacyjnych tym 

uczestnikom, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu. 

11) Obowiązują następujące zasady postępowania po zakończeniu sprawdzianu 

umiejętności: 

a) po zakończeniu sprawdzianu umiejętności kandydat zwraca kartę odpowiedzi, po 

uprzednim naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa 

podpis na liście obecności; karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego 

oznaczenia kodowego nie będzie oceniana przez odpowiednio komisję 

egzaminacyjną dla maklerów albo komisję egzaminacyjną dla doradców, 

b) kandydat, który zakończył sprawdzian umiejętności przed ogłoszeniem końca 

sprawdzianu umiejętności przez przewodniczącego odpowiednio komisji 

egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców lub 

upoważnioną przez nich osobę, pozostawia swój test przy wyjściu; będzie mógł 

ponownie otrzymać swój test bezpośrednio po ogłoszeniu zakończenia sprawdzianu 

umiejętności lub w terminie późniejszym w urzędzie Komisji Nadzoru 

Finansowego, 

c) test egzaminacyjny po sprawdzianie umiejętności jest udostępniany do wiadomości 

publicznej. 

12)  odpowiednio komisja egzaminacyjna dla maklerów albo komisja egzaminacyjna dla 

doradców sporządza protokół przebiegu sprawdzianu umiejętności, który powinien 

zawierać: imiona i nazwiska przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza 

i pozostałych członków odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo 

komisji egzaminacyjnej dla doradców, czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu 

umiejętności, opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania. Do 

protokołu należy dołączyć test egzaminacyjny w wersji podstawowej z kodami 

prawidłowych odpowiedzi, powiązania pytań zestawu podstawowego z zestawami 
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egzaminacyjnymi, listę zdających oraz końcowe wyniki. Protokół podpisują 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie 

odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla 

doradców. 

13) Każde pytanie sprawdzianu umiejętności ocenia odpowiednio komisja egzaminacyjna 

dla maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców według następujących zasad: 

a) odpowiedź dobra – dwa punkty, 

b) odpowiedź zła – minus jeden punkt (punkt ujemny), 

c) brak odpowiedzi – zero punktów. 

14) Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego sprawdzian 

umiejętności na załączonych do testu formularzu lub karcie odpowiedzi. Jeżeli zadający 

nie dostosuje się do instrukcji wypełniania karty odpowiedzi, odpowiednio komisja 

egzaminacyjna dla maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców może odstąpić 

w stosunku do niego od oceny wyników sprawdzianu umiejętności. 

15) Warunkiem zdania sprawdzianu umiejętności przez uczestnika jest otrzymanie co 

najmniej 40 punktów. 

16) Termin i miejsce ogłoszenia wyników sprawdzianu umiejętności oraz wydawania 

zaświadczeń o zdaniu sprawdzianu umiejętności ustala przewodniczący odpowiednio 

komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców. 

17) Obowiązują następujące zasady dotyczące wniosków o ponowne sprawdzenie 

prawidłowości oceny wyniku złożonego sprawdzianu umiejętności: 

a) każdy uczestnik sprawdzianu umiejętności może zwrócić się odpowiednio do 

komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców, 

za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o ponowne 

sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego sprawdzianu umiejętności;  

wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 

w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników 

sprawdzianu umiejętności, 

b) przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji 

egzaminacyjnej dla doradców informuje o pozytywnym lub negatywnym 

stanowisku komisji w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu składania 

wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego 

sprawdzianu umiejętności, 
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c) z ustaleń odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji 

egzaminacyjnej dla doradców w sprawie rozpatrzenia odwołań jest sporządzany 

aneks do protokołu przebiegu sprawdzianu umiejętności, na zasadach określonych 

w pkt 12. 

18) Osobom, które zdały sprawdzian umiejętności, odpowiednio komisja egzaminacyjna dla 

maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców wydaje zaświadczenie. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 128 ust. 11 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), który nakłada na ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych obowiązek określenia w drodze rozporządzenia wysokości opłat za egzaminy na 

maklera i doradcę oraz za przeprowadzenie sprawdzianów umiejętności oraz trybu 

i warunków dokonywania zwrotu wniesionych opłat, ustanowienia regulaminów 

przeprowadzania egzaminów na maklera i doradcę oraz regulaminu przeprowadzenia 

sprawdzianów umiejętności oraz określenia sposobów ustalania i wysokość wynagrodzeń 

członków komisji egzaminacyjnych za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych, 

przeprowadzanie egzaminów lub sprawdzianów umiejętności oraz przygotowywanie nowych 

pytań i zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań (baz pytań i zadań) na egzaminy lub 

sprawdziany umiejętności. Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie 

egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy 

inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. Nr 187, poz. 1452) do zmian 

wprowadzonych w wymienionej ustawie ustawą z dnia ... o zmianie ustaw regulujących 

warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. ...). 

Przyjęte w projekcie rozporządzenia regulacje zasadniczo nie różnią się od zawartych 

w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. Najistotniejszą zmianą jest brak 

w projektowanym rozporządzeniu regulacji odnoszących się do agenta firmy inwestycyjnej.  

Egzamin na maklera i sprawdziany umiejętności przeprowadzane są jednoetapowo. Jedynie 

egzamin na doradcę przeprowadzany jest w trzech etapach. Projekt rozporządzenia, oprócz 

regulaminów przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu umiejętności, określa także 

wysokość opłat ponoszonych przez kandydatów na maklerów i doradców, a także tryb 

i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat. I tak opłatę za egzamin na maklera 

ustalono w wysokości 500 zł, opłatę za każdy etap egzaminu na doradcę w wysokości 500 zł 

oraz opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności w wysokości 200 zł. Wysokość 

tych opłat jest zróżnicowana z uwagi na zakresy tematyczne poszczególnych egzaminów oraz 

ilość pytań i etapów tych egzaminów. Projekt rozporządzenia wskazuje, iż zwrot opłaty, 

w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem w terminie co najmniej na 7 dni przed datą 

egzaminu lub sprawdzianu umiejętności odbywa się bez potrąceń kosztów manipulacyjnych, 

natomiast zwrot opłaty w przypadku wystąpienia z wnioskiem w terminie krótszym niż 7 dni 
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przed datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności odbywa się z potrąceniem równowartości 

50% wniesionej opłaty (§ 3 ust. 2 pkt 2). Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie 

odpowiednich środków finansowych na przygotowanie egzaminu lub sprawdzianu 

umiejętności oraz związane jest z koniecznością pokrycia już poniesionych kosztów. Ponadto, 

przewidziane w § 3 ust. 3 projektu, wyłączenie zwrotu wniesionej opłaty w przypadku 

wniosku o jej zwrot, zgłoszonego z datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności lub później, 

ma na celu zapewnienie właściwych warunków dla organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

lub sprawdzianu umiejętności, czego niezbędnym elementem jest konieczność uprzedniego 

zabezpieczenia środków finansowych w odpowiedniej wysokości. Projekt rozporządzenia 

określa także wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych. W projekcie 

zamieszczono różne stawki wynagrodzenia w zależności od pełnionej w komisji funkcji oraz 

z uwzględnieniem podziału na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji oraz za 

samo przeprowadzenie egzaminu. Wysokość tych wynagrodzeń uzależniona jest także od 

ilości etapów poszczególnych egzaminów oraz ilości pytań składających się na dany egzamin. 

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto, iż rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie doprecyzowano, że do wniosków złożonych 

i nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy 

tego rozporządzenia.  

W opinii projektodawców regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień 

podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 

decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE) w sprawie konsultacji Europejskiego 

Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów 

prawnych. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym, nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w tych przepisach. 

Projektowane rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979).  

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885 i 938), projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało 
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wpływ na sektor finansów publicznych, w szczególności na zwiększenie wydatków lub 

zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.  

Proponowane regulacje nie zawierają rozwiązań sprzecznych z prawem Unii Europejskiej. 
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O C E N A  S K U T K Ó W  R E G U L A C J I  ( O S R )  

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na osoby przystępujące do egzaminu na maklera 

papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego lub do sprawdzianów umiejętności. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom, z udziałem instytucji 

reprezentujących środowisko rynku kapitałowego, w których będą uczestniczyli: Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych, Związek Maklerów i Doradców, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie 

Emitentów Giełdowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Banków 

Polskich, Rada Banków Depozytariuszy, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-

Kredytowa oraz Towarowa Giełda Energii S.A. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów 

publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 

oraz rozwój przedsiębiorczości. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.  

7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)  

z dnia 

w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów 

papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych 

Na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz nadawanych przez zagraniczne instytucje tytułów 

uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub listę 

doradców inwestycyjnych, bez konieczności składania egzaminu, stanowiący załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2) 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. 

w sprawie tytułu uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. Nr 68, 

poz. 484), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. ... ustawy 

z dnia ... o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z ... 

poz. ...). 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia ... (poz. ... ) 

 

 

WYKAZ NADAWANYCH PRZEZ ZAGRANICZNE INSTYTUCJE TYTUŁÓW 

UPRAWNIAJĄCYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH, 

BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA EGZAMINU 

 

1) Certyfikowany Międzynarodowy Analityk Inwestycyjny (Certified International 

Investment Analyst – CIIA) nadawany przez Stowarzyszenie Certyfikowanych 

Międzynarodowych Analityków Inwestycyjnych (Association of Certified International 

Investment Analysts – ACIIA); 

2) Dyplomowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst – CFA) nadawany przez 

CFA Institute. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji wynikającej z art. 129 ust. 4 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 

poz. 1384, z późn. zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

określa wykaz nadawanych przez określone zagraniczne instytucje tytułów uprawniających 

do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub listę doradców 

inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu, uwzględniając aby zakres wiedzy, 

który należy wykazać w celu uzyskania danego tytułu, był zbliżony do zakresu tematycznego 

obowiązującego na egzaminie odpowiednio dla maklerów lub doradców. W stosunku do 

aktualnie obowiązującego rozporządzenia projektowane rozporządzenie poszerza liczbę 

nadawanych przez określone zagraniczne instytucje tytułów uprawniających do ubiegania się 

o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu. Ponadto, 

projekt, zgodnie z delegacją ustawową, zakłada, że te tytuły nadawane przez określone 

zagraniczne instytucje, uprawniałyby również do ubiegania się o wpis na listę maklerów 

papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu. 

W opinii projektodawców regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień 

podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 

decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE) w sprawie konsultacji Europejskiego 

Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów 

prawnych. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w tych przepisach. 

Projektowane rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885 i 938) projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało 
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wpływ na sektor finansów publicznych, w szczególności na zwiększenie wydatków lub 

zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.  

Proponowane regulacje nie zawierają rozwiązań sprzecznych z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na osoby, które będą ubiegać się o wpis na listę 

maklerów papierów wartościowych lub na listę doradców inwestycyjnych. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z udziałem instytucji 

reprezentujących środowisko rynku kapitałowego, w których będą uczestniczyli: Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych, Związek Maklerów i Doradców, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie 

Emitentów Giełdowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Banków 

Polskich, Rada Banków Depozytariuszy, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa oraz Towarowa Giełda Energii S.A. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie służy wykonaniu przepisów ustawy, które mają m. in. na celu 

ułatwienie dostępu do zawodów makler papierów wartościowych i doradca inwestycyjny. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności wewnętrznej 

i zewnętrznej gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.  
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7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)  

z dnia 

w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na 

listę doradców inwestycyjnych 

Na podstawie art. 129 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis: 

1) na listę maklerów papierów wartościowych składanego przez osobę: 

a) która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów 

wartościowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

b) która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na 

maklera papierów wartościowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

c) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, stanowiący załączniki nr 3 do rozporządzenia, 

d) która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności, stanowiący 

załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

2) na listę doradców inwestycyjnych składanego przez osobę: 

a) która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego, 

stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia, 

b) która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na 

doradcę inwestycyjnego, stanowiący załączniki nr 6 do rozporządzenia, 

c) której uprawnienia do wykonywania zawodu zostały uznane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego, stanowiący załączniki nr 7 do rozporządzenia, 

d) która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności, stanowiący 

załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). 
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§ 2. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zachowują ważność. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. 

w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców 

inwestycyjnych (Dz. U. Nr 191, poz. 1480), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, na podstawie art. ... ustawy z dnia ... o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. ...). 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Finansów  

z dnia ... (poz. ... ) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

miejsce na fotografię                                                                                                . 

    (3,5 x 4,5 cm) 

 

Numer licencji maklerskiej .......................................................................................................... 

Data złożenia egzaminu ............................................................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę maklerów papierów wartościowych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych*; 

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 

i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.), ustawie z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
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instrumentami finansowymi; 

4) złożyłem/złożyłam** z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną dla 

maklerów papierów wartościowych. 

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                        (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                          (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ....................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia ...................................... miejsce urodzenia ......................................................... 

                          (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria ............................ numer .................................................... 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL***) ....................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu ................................................................................................................................... 

adres do korespondencji .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną za 

zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją dla 

maklerów papierów wartościowych; 

3) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego 

korzystanie z pełni praw publicznych****. 
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IV. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

...................................                                                                     .............................................. 

             (data)                                                                                                 (podpis) 

 

______ 

  * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest 

oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

 ** Niepotrzebne skreślić. 

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

miejsce na fotografię                     

(3,5 x 4,5 cm)                           

 

Numer licencji maklerskiej .......................................................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę maklerów papierów wartościowych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych*; 

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 

307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4) uzyskałem/uzyskałam** dyplom ukończenia studiów wyższych, realizowanych na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi. 



– 7 – 

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                                  (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                                   (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ....................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia ................................ miejsce urodzenia ............................................................... 

                      (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria ........................ numer ........................................................ 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL***) ....................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

adres do korespondencji .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych****; 

3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, realizowanych na podstawie umowy, 

o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 
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IV. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

.............................................                                                            ............................................. 

                 (data)                                                                                              (podpis) 

 

 

 

 

 

 

______ 

  * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest 

oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

** Niepotrzebne skreślić. 

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3  

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

miejsce na fotografię                     

(3,5 x 4,5 cm)                           

 

Numer licencji maklerskiej .......................................................................................................... 

Data uznania uprawnień do wykonywania zawodu ..................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę maklerów papierów wartościowych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)  korzystam z pełni praw publicznych*; 

3)  nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 

307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4) moje kwalifikacje do wykonywania zawodu zostały uznane na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz 

z 2013 r. poz. 1650). 

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                                  (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                                   (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ....................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia ................................ miejsce urodzenia ............................................................... 

                      (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria ........................ numer ........................................................ 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL**) ......................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

adres do korespondencji .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Informacje o wykształceniu: 

wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe*** 

IV. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu  

potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych****; 
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3) kopię decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera 

papierów wartościowych. 

V. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

.............................................                                                            ............................................. 

                 (data)                                                                                              (podpis) 

 

______ 

  * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest 

oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

 ** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

*** Niepotrzebne skreślić. 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4 

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

miejsce na fotografię                   

   (3,5 x 4,5 cm)                      

 

Numer licencji maklerskiej .......................................................................................................... 

Data złożenia sprawdzianu umiejętności ..................................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę maklerów papierów wartościowych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych*; 

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 

307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 
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4) posiadam nadany mi przez zagraniczną instytucję tytuł** będący podstawą do ubiegania 

się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania 

egzaminu. 

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                         (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                            (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ...................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia .................................... miejsce urodzenia ........................................................... 

                        (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria ................................. numer ............................................... 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL***) ....................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

adres do korespondencji ............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych****. 

IV. Pouczenie: 

Przy składaniu wniosku powinien być przedłożony dokument stwierdzający nadanie tytułu, 
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o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów 

wartościowych bez konieczności składania egzaminu. 

V. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

................................                                                                         ............................................. 

             (data)                                                                                                     (podpis) 

 

 

______ 

   * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych 

jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

  ** Określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 *** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5  

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

miejsce na fotografię                     

   (3,5 x 4,5 cm)                        

 

Numer licencji doradcy inwestycyjnego....................................................................................... 

Data złożenia egzaminu ............................................................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych*; 

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 

307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4) złożyłem/złożyłam** z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną 

dla doradców inwestycyjnych. 
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I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                               (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                                 (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ....................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia .................................. miejsce urodzenia ............................................................. 

                        (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria .................................. numer .............................................. 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL***) ....................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

adres do korespondencji ............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) kopię zaświadczenia o złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminie przed komisją 

egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych; 

3) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych****. 
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IV. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

..........................................                                                                     ....................................... 

              (data)                                                                                                     (podpis) 

 

 

 

______ 

  * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych jest 

oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

 ** Niepotrzebne skreślić. 

*** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6  

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

miejsce na fotografię                    

  (3,5 x 4,5 cm)                        

 

Numer licencji doradcy inwestycyjnego ...................................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych*; 

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 

307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4) uzyskałem/uzyskałam** dyplom ukończenia studiów wyższych, realizowanych na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi. 



– 19 – 

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                              (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                               (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ....................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia ......................................... miejsce urodzenia ...................................................... 

          ................. (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria .................................. numer .............................................. 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL**) ......................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu..................................................................................................................................... 

adres do korespondencji ............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) 

potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych****; 

3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, realizowanych na podstawie umowy, 

o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 
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IV. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

.......................................                                                                  ............................................. 

               (data)                                                                                                (podpis) 

 

 

______ 

   * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych 

jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

  ** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

 *** Niepotrzebne skreślić. 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7  

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

miejsce na fotografię                    

  (3,5 x 4,5 cm)                        

 

Numer licencji doradcy inwestycyjnego ...................................................................................... 

Data uznania uprawnień do wykonywania zawodu ..................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych*; 

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 

307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4) moje kwalifikacje do wykonywania zawodu zostały uznane na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz 

z 2013 r. poz. 1650). 

I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                              (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                               (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ....................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia ......................................... miejsce urodzenia ...................................................... 

          ................. (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria .................................. numer .............................................. 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL**) ......................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu..................................................................................................................................... 

adres do korespondencji ............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Informacje o wykształceniu: 

wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe*** 

IV. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) oryginał dokumentu (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem jego kopię) 

potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych****; 
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3) kopię decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy 

inwestycyjnego. 

V. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

.......................................                                                                  ............................................. 

               (data)                                                                                                (podpis) 

 

 

 

 

 

______ 

   * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych 

jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

  ** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

 *** Niepotrzebne skreślić. 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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ZAŁĄCZNIK  Nr 8  

WZÓR 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

miejsce na fotografię                   

   (3,5 x 4,5 cm)                      

 

Numer licencji doradcy inwestycyjnego ...................................................................................... 

Data złożenia sprawdzianu umiejętności ..................................................................................... 

Data wpływu wniosku ................................................................................................................. 

Data wpisu na listę ....................................................................................................................... 

(powyższe wypełnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) 

 

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ DORADCÓW INWESTYCYJNYCH 

Na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie na 

listę doradców inwestycyjnych. W związku z powyższym oświadczam, że: 

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych*; 

3) nie uznano mnie prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, 

przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 

307 i 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), za przestępstwa określone w ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, 

z późn. zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ani za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

4) posiadam nadany mi przez zagraniczną instytucję tytuł** będący podstawą do ubiegania 

się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu. 
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I. Podstawowe dane osobowe wnioskodawcy: 

...................................................................................................................................................... 

                                                         (nazwisko) 

...................................................................................................................................................... 

                                                            (imiona) 

nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 

imię ojca ...................................................................................................................................... 

imię matki .................................................................................................................................... 

nazwisko rodowe matki ............................................................................................................... 

data urodzenia .................................... miejsce urodzenia ........................................................... 

                        (dzień, miesiąc, rok) 

obywatelstwo ............................................................................................................................... 

dowód osobisty albo paszport: seria ................................. numer ............................................... 

wydany przez ............................................................................................................................... 

nr ewidencyjny (PESEL***) ....................................................................................................... 

II. Adres zamieszkania i adres do korespondencji: 

adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

adres do korespondencji ............................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

nr telefonu .................................................................................................................................... 

III. Załączniki: 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub poświadczoną 

za zgodność z oryginałem jego kopię; 

2) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych****. 

IV. Pouczenie: 

Przy składaniu wniosku powinien być przedłożony dokument stwierdzający nadanie tytułu, 

o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, uprawniającego do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez 

konieczności składania egzaminu. 
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V. Oświadczenie: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

................................                                                                         ............................................. 

             (data)                                                                                                     (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

   * W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa pełnia praw publicznych 

jest oceniana według prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba. 

  ** Określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 *** Dotyczy osób podlegających ewidencji ludności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 993, z późn. zm.). 

**** Dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Projekt rozporządzenia, dla którego podstawę stanowi art. 129 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o obrocie”, ma na celu dostosowanie obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów wniosków 

o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych 

(Dz. U. Nr 191, poz. 1480) do zmian wprowadzonych w wymienionej ustawie ustawą z dnia 

... o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

(Dz. U. poz. ...). 

Przyjęte w projekcie rozporządzenia regulacje zasadniczo nie różnią się od zawartych 

w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu. Niemniej w projektowanych § 1 pkt 1 lit. b 

(odnoszącym się do załącznika nr 2) oraz § 1 pkt 2 lit. b (odnoszącym się do załącznika nr 6) 

dodano przepisy uwzględniające nowy przypadek, który umożliwia złożenie wniosku o wpis 

na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych bez składania 

egzaminu, oraz związany z tym wymóg dołączenia odpowiednich dokumentów lub ich kopii. 

Przypadek ten został przewidziany w projektowanym ust. 1b w art. 129 ustawy o obrocie 

i odnosi się do sytuacji, gdy wnioskodawca uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych, 

realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy o obrocie. 

Ponadto, w projektowanym § 1 pkt 1 lit. d (odnoszącym się do załącznika nr 4) dodano 

przepis uwzględniający zmianę art. 129 ust. 3 ustawy o obrocie, który umożliwia uzyskanie 

wpisu na listę maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu 

osobom, które posiadają określony tytuł nadany przez zagraniczną instytucję oraz złożyły 

sprawdzian umiejętności. 

Projektowane rozporządzenie uwzględnia (w załącznikach) również rozszerzenie w art. 127 

ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie katalogu aktów prawnych określających przestępstwa, za 

winnego których nie może być uznana prawomocnym orzeczeniem osoba fizyczna starająca 

się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub na listę doradców inwestycyjnych. 

W § 2 zawarty został przepis przejściowy dotyczący sytuacji prawnej wniosków o wpis na 

listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych, wskazujący, 

iż wnioski złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie projektowanego 

rozporządzenia zachowują ważność. 

W opinii projektodawców regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień 

podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 
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decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE) w sprawie konsultacji Europejskiego 

Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów 

prawnych. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym, nie podlega notyfikacji zgodnie 

z trybem przewidzianym w tych przepisach. 

Projektowane rozporządzenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 

W związku z art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885 i 938) projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało 

wpływ na sektor finansów publicznych, w szczególności na zwiększenie wydatków lub 

zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.  

Proponowane regulacje nie zawierają rozwiązań sprzecznych z prawem Unii Europejskiej. 
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O C E N A  S K U T K Ó W  R E G U L A C J I  ( O S R )  

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Niniejsze rozporządzenie oddziałuje na osoby, które będą ubiegać się o wpis na listę 

maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom, z udziałem instytucji 

reprezentujących środowisko rynku kapitałowego, w których będą uczestniczyli: Bankowy 

Fundusz Gwarancyjny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BondSpot S.A., 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych, Związek Maklerów i Doradców, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie 

Emitentów Giełdowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Banków 

Polskich, Rada Banków Depozytariuszy, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, 

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-

Kredytowa oraz Towarowa Giełda Energii S.A. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów 

publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności wewnętrznej 

i zewnętrznej gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.  

7. Wskazanie źródeł finansowania 

Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń dla budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 
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Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Ś R O D O W I S K A
1)  

z dnia  

w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3–5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2013 r. poz. 21 i poz. 1238 oraz z 2014 r. 

poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz 

odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki zawodowej, o której mowa w art. 52 

ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej 

„ustawą”, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania 

i kierowania pracami geologicznymi; 

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnej, o której mowa 

w art. 63 ust. 1 ustawy i zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 

ustawy; 

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji 

egzaminacyjnej; 

4) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje. 

§ 2. O stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog w kategorii: 

1) I–VII może ubiegać się osoba, która: 

a) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii, lub 

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż wymienione w lit. a, 

których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk 

geologicznych; 

                                                 
1)

  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
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2) VIII może ubiegać się osoba, która: 

a) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii lub geografii, lub 

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż wymienione w lit. a, 

których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk 

geologicznych; 

3) IX może ubiegać się osoba, która: 

a) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii, fizyki lub geofizyki, lub 

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż wymienione w lit. a, 

których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk 

geologicznych; 

4) XIII może ubiegać się osoba, która posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz 

świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom ukończenia szkoły 

nadające prawo używania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu zawodowego 

albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik geolog lub 

technik górnik lub technik górnictwa otworowego lub technik górnictwa podziemnego 

lub technik górnictwa odkrywkowego lub technik wiertnik lub dyplom ukończenia 

studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 

nauk geologicznych. 

§ 3. Praktyka zawodowa dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji 

w zawodzie geolog w kategorii: 

1) I–IX powinna trwać co najmniej: 

a) dwa lata w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit a, pkt 3 lit. a 

lub w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit b, pkt 3 lit. b, 

które ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu 

wnioskowanej kategorii, albo 

b) trzy lata w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit b, pkt 3 

lit. b; 

2) XIII powinna trwać co najmniej jeden rok. 
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§ 4. Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki 

zawodowej, o której mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „praktyką”, dla 

poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami 

geologicznymi: 

1) dla kategorii I: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, 

o którym mowa w lit. b, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– dwóch projektów robót geologicznych i trzech dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów – 

w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub w przypadku osób, 

o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły co najmniej dwusemestralne 

studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, albo 

– trzech projektów robót geologicznych i czterech dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów – 

w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b; 

2) dla kategorii II: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, 

o którym mowa w lit. b, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– dwóch projektów robót geologicznych i trzech dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych 

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

leczniczych, wód termalnych i solanek – w przypadku osób, o których mowa 

w § 2 pkt 1 lit. a lub w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, 

które ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu 

wnioskowanej kategorii, albo 

– trzech projektów robót geologicznych i czterech dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych 

własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód 
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leczniczych, wód termalnych i solanek – w przypadku osób, o których mowa 

w § 2 pkt 1 lit. b; 

3) dla kategorii III: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, 

o którym mowa w lit. b, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– dwóch projektów robót geologicznych i pięciu dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem 

własności nieruchomości gruntowej – w przypadku osób, o których mowa 

w § 2 pkt 1 lit. a lub w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, 

które ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu 

wnioskowanej kategorii, albo 

– trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem 

własności nieruchomości gruntowej – w przypadku osób, o których mowa 

w § 2 pkt 1 lit. b; 

4) dla kategorii IV: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, 

o którym mowa w lit. b, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, 

określaniem 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 i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, 
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ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, 

zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów 

górniczych oraz wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych 

w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub projektowaniem i wykonywaniem 

otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót 

geologicznych i dwóch dokumentacji geologicznych związanych 

z poszukiwaniem i rozpoznawaniem wód leczniczych lub wód termalnych lub 

solanek lub poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla lub podziemnym składowaniem dwutlenku 

węgla lub zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych 

zakładów górniczych – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a 

lub w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły co 

najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej 

kategorii albo 

– czterech projektów robót geologicznych i dziesięciu dokumentacji 

geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód 

podziemnych, określaniem 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 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 wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych 

w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub projektowaniem i wykonywaniem 

otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót 

geologicznych i trzech dokumentacji geologicznych związanych 

z poszukiwaniem i rozpoznawaniem wód leczniczych lub wód termalnych lub 

solanek lub poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego 
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składowania dwutlenku węgla lub podziemnym składowaniem dwutlenku 

węgla lub zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych 

zakładów górniczych – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b; 

5) dla kategorii V: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, 

o którym mowa w lit. b, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, 

określaniem 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 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 wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych 

w celu wykorzystania ciepła Ziem lub projektowaniem i wykonywaniem 

otworów obserwacyjnych – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 

lit. a lub w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły 

co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej 

kategorii, albo 

– czterech projektów robót geologicznych i dziesięciu dokumentacji 

geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód 

podziemnych, określaniem warunków hydrogeologicznych związanych 

z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, 

wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych 

otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie 
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oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, 

podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym 

składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, 

poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla lub podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, 

ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, 

zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów 

górniczych oraz wykonywaniem i dokumentowaniem prac geologicznych 

w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub projektowaniem i wykonywaniem 

otworów obserwacyjnych – w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 

lit. b; 

6) dla kategorii VI: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, 

o którym mowa w lit. b, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, 

związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich, w tym przy 

badaniach właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał, na potrzeby: 

zagospodarowania przestrzennego lub posadawiania obiektów budowlanych 

lub podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub 

podziemnego składowania odpadów lub składowania odpadów na powierzchni, 

poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, w tym co 

najmniej dwóch projektów robót geologicznych i dwóch dokumentacji 

geologicznych związanych z określaniem warunków geologiczno- 

-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych zakładów 

górniczych lub budownictwa wodnego lub podziemnego bezzbiornikowego 

magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów lub 

składowania odpadów na powierzchni lub poszukiwaniem i rozpoznawaniem 

kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub podziemnym 

składowaniem dwutlenku węgla – w przypadku osób, o których mowa w § 2 

pkt 1 lit. a lub w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które 
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ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu 

wnioskowanej kategorii, albo 

– czterech projektów robót geologicznych i dziesięciu dokumentacji 

geologicznych, związanych z określaniem warunków geologiczno- 

-inżynierskich, w tym przy badaniach właściwości fizyczno-mechanicznych 

gruntów i skał, na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego lub 

posadawiania obiektów budowlanych lub podziemnego bezzbiornikowego 

magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów lub 

składowania odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem 

kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym 

składowaniem dwutlenku węgla, w tym co najmniej dwóch projektów robót 

geologicznych i trzech dokumentacji geologicznych związanych z określaniem 

warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów 

budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego lub 

podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego 

składowania odpadów lub składowania odpadów na powierzchni lub 

poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla lub podziemnym składowaniem dwutlenku węgla – 

w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b; 

7) dla kategorii VII: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, 

o którym mowa w lit. b, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– trzech projektów robót geologicznych i siedmiu dokumentacji geologicznych, 

związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby 

zagospodarowania przestrzennego oraz posadawiania obiektów budowlanych – 

w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a lub w przypadku osób, 

o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły co najmniej dwusemestralne 

studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, albo 

– czterech projektów robót geologicznych i dziesięciu dokumentacji 

geologicznych, związanych z określaniem warunków geologiczno- 

-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego oraz 
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posadawiania obiektów budowlanych w przypadku osób, o których mowa 

w § 2 pkt 1 lit. b; 

8) dla kategorii VIII: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu prac kartografii 

geologicznej, w tym w kartowaniu osuwisk, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– trzech map geologicznych, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach 

pozostałych kategorii kwalifikacji, lub kart rejestracyjnych osuwisk – 

w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a lub w przypadku osób, 

o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b, które ukończyły co najmniej dwusemestralne 

studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii albo 

– czterech map geologicznych, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach 

pozostałych kategorii kwalifikacji, lub kart rejestracyjnych osuwisk – 

w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b; 

9) dla kategorii IX: 

a) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu w terenie badań 

geofizycznych, 

b) udział w sporządzaniu co najmniej: 

– trzech projektów i pięciu dokumentacji badań sejsmicznych lub co najmniej 

pięciu dokumentacji geofizyki wiertniczej – w przypadku osób, o których 

mowa w § 2 pkt 3 lit. a lub w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 

lit. b, które ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe 

z zakresu wnioskowanej kategorii, albo 

– trzech projektów i siedmiu dokumentacji badań sejsmicznych lub co najmniej 

siedmiu dokumentacji geofizyki wiertniczej – w przypadku osób, o których 

mowa w § 2 pkt 3 lit. b; 

10) dla kategorii XIII – udział, w wykonywaniu dozoru geologicznego nad pracami 

geologicznymi, z wyjątkiem badań wymienionych w art. 50 ust. 2 pkt 9 ustawy lub 

w kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami 

obszaru górniczego, bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość 

wyrobiska nie przekraczała 100 m. 
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§ 5. Wymagania określone w § 4 nie dotyczą osób zatrudnionych w urzędzie 

obsługującym organ administracji geologicznej, o których mowa w art. 52 ust. 6 pkt 8 

ustawy. 

§ 6. 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

1) przewodniczący komisji; 

2) członkowie komisji. 

2. W skład komisji egzaminacyjnej mogą być powoływani specjaliści z dziedziny prawa 

geologicznego i górniczego, posiadający ukończone studia wyższe na kierunku geologia, 

górnictwo i geologia, geofizyka, geografia, ochrona środowiska, prawo, budownictwo lub 

inne studia wyższe obejmujące nauki geologiczne. 

§ 7. 1 W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą cztery osoby, w tym: 

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego; 

2) dwóch członków zespołu egzaminacyjnego; 

3) sekretarz zespołu egzaminacyjnego. 

2. Przewodniczących, członków i sekretarzy zespołów egzaminacyjnych powołują 

przewodniczący komisji egzaminacyjnych. 

§ 8. Ustala się wynagrodzenie przysługujące osobom wchodzącym w skład komisji 

egzaminacyjnych za udział w przeprowadzeniu egzaminu w wysokości: 

1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – 95 zł, 

2) członek zespołu egzaminacyjnego  – 80 zł, 

3) sekretarz zespołu egzaminacyjnego  – 80 zł 

– za każdą przeegzaminowaną osobę. 

§ 9. Wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje, jest określony w załączniku do 

rozporządzenia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...
2) 

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

                                                 
2) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. 

w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629). 

 

11/03/EP 
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UZASADNIENIE 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zamieszczonego 

w art. 69 ust. 1 pkt 1, 3–5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 1238). Na mocy powołanego przepisu 

minister właściwy do spraw środowiska został upoważniony do określenia, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wymagań dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz odpowiadającego 

im zakresu i wymiaru praktyki zawodowej dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do 

wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; 

2) wymagań dotyczących ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu 

egzaminacyjnego; 

3) wysokości wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji 

egzaminacyjnej; 

4) wzoru świadectwa stwierdzenia kwalifikacji. 

Kwalifikacje geologiczne stwierdzane są w celu dbałości o właściwą jakość prac 

geologicznych wykonywanych przez uprawnione osoby. 

Projekt rozporządzenia nie reguluje spraw określonych w art. 69 ust. 1 pkt 2–5 ustawy 

upoważniającej w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Zagadnienia te będą 

regulowane odrębnym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji 

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. 

Minister Środowiska uznał, że należy przygotować dwa rozporządzenia dotyczące 

kwalifikacji ze względu na odmienną specyfikę wymagań dla kwalifikacji w zakresie geologii 

i dla górnictwa i ratownictwa górniczego. 

Projektowane rozporządzenie w stosunku do obecnie obowiązującego zawiera szereg 

różnic omówionych poniżej. 

1. Określając wymagania dla kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania 

i kierowania pracami geologicznymi uwzględniono zmiany w definicji kwalifikacji 

kategorii IX zawarte w ustawie oraz zmiany w definicji kwalifikacji kategorii IV i VI 

wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 o zmianie ustawy – Prawo geologiczne 



– 12 – 

 

i górnicze (Dz. U. poz. 1238). Ponadto zastąpiono dotychczasowe kwalifikacje kategorii 

XI i XII kwalifikacjami kategorii XIII. 

2. Zmieniono przepisy określające wymagania dotyczące wykształcenia kandydatów 

ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geolog. O stwierdzenie 

kwalifikacji mogą ubiegać się osoby, które: 

a) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii lub 

b) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż w zakresie geologii, których 

program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych i które 

jednocześnie ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu 

wnioskowanej kategorii lub 

c) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż w zakresie geologii, których 

program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych i nie 

ukończyły studiów podyplomowych z zakresu wnioskowanej kategorii. 

Powyższa zmiana umożliwi osobom, które posiadają dyplom ukończenia studiów 

wyższych innych niż w zakresie geologii, których program umożliwia nabycie wiedzy 

i umiejętności w zakresie nauk geologicznych ubieganie się o stwierdzenie kwalifikacji 

geologicznych bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych. 

3. Określono długość praktyki zawodowej – wynosić ona będzie: 

a) dwa lata dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego 

lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii lub 

posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż w zakresie geologii, których 

program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych i które 

jednocześnie ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu 

wnioskowanej kategorii, 

b) trzy lata dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż 

w zakresie geologii, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 

nauk geologicznych i nie ukończyły studiów podyplomowych z zakresu wnioskowanej 

kategorii. 

4. Określono minimalne wymagania dotyczące ilości projektów i dokumentacji prac 

geologicznych odpowiednich dla danej kategorii, sporządzonych w ramach praktyki, które 
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są niezbędne do uznania praktyki zawodowej za wystarczającą do ubiegania się 

o stwierdzenie kwalifikacji. Rozróżniono powyższe wymagania odrębne dla osób, które 

posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii lub posiadają dyplom ukończenia 

studiów wyższych innych niż w zakresie geologii, których program umożliwia nabycie 

wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych i które jednocześnie ukończyły co 

najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, 

a odrębne dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych niż 

w zakresie geologii, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 

nauk geologicznych i nie ukończyły studiów podyplomowych z zakresu wnioskowanej 

kategorii. 

5. Dla kwalifikacji kategorii IV i VI uściślono wymagania dotyczące ilości, sporządzanych 

w ramach praktyki, projektów i dokumentacji tych prac geologicznych, które wyróżniają 

kategorię IV i VI od kategorii V i VII. 

6. Określono, iż wymagania dotyczące ilości projektów i dokumentacji prac geologicznych 

odpowiednich dla danej kategorii, sporządzanych w ramach praktyki, nie odnoszą się do 

praktyki odbywanej przez osoby zatrudnione w urzędach obsługujących organ 

administracji geologicznej przy sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu 

projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. 

7. Doprecyzowano wymagania dotyczące powoływania komisji egzaminacyjnej i zespołów 

egzaminacyjnych. Wprowadzono zapis, iż w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

przewodniczący i członkowie. 

8. Wprowadzono zmiany we wzorze świadectwa stwierdzenia kwalifikacji. Dane personalne 

tj. data i miejsce urodzenia oraz imię ojca zastąpiono numerem PESEL. 

Projekt rozporządzenia zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629). 

Dniem wejście w życie rozporządzenia będzie dzień … 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Rozporządzenie dotyczy osób zainteresowanych uzyskiwaniem świadectwa stwierdzenia 

kwalifikacji w zakresie geologii, a także stosuje się do komisji egzaminacyjnej działającej 

przy ministrze właściwym do spraw środowiska oraz czterech komisji egzaminacyjnych 

działających przy marszałkach województw w: Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, 

stwierdzających kwalifikacje geologiczne w poszczególnych kategoriach geologicznych. 

 

2. Zakres konsultacji społecznych 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa 

Środowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 

oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 z późn. zm.), w celu udostępnienia go wszystkim 

zainteresowanym podmiotom. Ponadto projekt zostanie przesłany do konsultacji społecznych 

z prośbą o opinię do następujących podmiotów:  

1. Sekcja Krajowa Geologiczno-Wiertnicza NSZZ „Solidarność”  

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski 

ul. Kr. Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec 

e-mail: ryszard.habryn@pgi.gov.pl, 

2. Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej  

Al. Korfantego 125a, 40-156 Katowice, 

e-mail: kzpbgeol@gmail.com, 

3. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80” Komisja Krajowa  

ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice  

e-mail: kk@wzz.org.pl, 

4. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność ”  

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk 

e-mail: przewodn@solidarnosc.org.pl,  

5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80” 

ul. Piękna 22/8, 00-549 Warszawa 

kk@solidarnosc80.pl, 
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6. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”  

ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa 

e-mail: pkpp@prywatni.pl,  

7. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa 

e-mail: a.malinowski@kpp.org.pl,  

8. Business Center Club Związek Pracodawców  

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa 

e-mail: biuro@bcc.org.pl,  

9. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa 

e-mail: guz@opzz.org.pl, 

10. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

e-mail: giph@coig.katowice.pl, 

11. Porozumienie Pracodawców Przemysłu Wydobywczego  

(Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego)  

ul. Podgórna 4, 40-955 Katowice 

e-mail: zpgwk@ internetem.pl, 

12. Forum Przemysłu Wydobywczego 

ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce 

e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl, 

13. Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw  

ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce 

e-mail: biuro@kruszpol.pl, 

14. Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wydobywających Kopaliny Pospolite 

ul. Żwirki i Wigury 1, 96-200 Sieradz,  

15. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa 

ul. Powstańców 25, 40-952 Katowice 

e-mail: zg@sitg.pl, 
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16. Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” 

ul. Obroki 77, 40-833 Katowice 

e-mail: kadra@kadra.org.pl, 

17. Forum Związków Zawodowych  

Pl. Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 

e-mail: biuro@fzz.org.pl,  

18. Związek Rzemiosła Polskiego 

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 

e-mail: zrp@zrp.pl.  

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie również przesłany do zaopiniowania do marszałków 

województw. 

Projekt rozporządzenia nie będzie konsultowany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, gdyż obowiązek taki – wynikający z przepisów §12 ust. 3 uchwały nr 49 

Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, 

poz. 221, z późn. zm.) ma miejsce tylko wówczas, gdy planowane do wprowadzenia regulacje 

prawne dotyczą funkcjonowania samorządu terytorialnego. W przypadku tego rozporządzenia 

okoliczności te nie zachodzą. Przepisy rozporządzenia w żaden sposób nie dotyczą 

funkcjonowania samorządu terytorialnego i nie mają wpływu na gospodarkę finansową 

samorządu. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projekt rozporządzenia nie przewiduje zmian w wysokości wynagradzania członków 

komisji egzaminacyjnych i w związku z czym nie przewiduje się wpływu regulacji na sektor 

finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Rozporządzenie to będzie miało wpływu na rynek pracy. 

Skrócona zostanie długość praktyki zawodowej, której odbycie jest warunkiem 

niezbędnym do ubiegania się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych – z obecnie 

obowiązujących trzech lat do dwóch. Ułatwi to w znacznym stopniu uzyskiwanie kwalifikacji 
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geologicznych. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem ułatwią także absolwentom studiów, 

których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych, 

przystępowanie do egzaminów bez konieczności wcześniejszego ukończenia studiów 

podyplomowych. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną 

i zewnętrzną gospodarki. Rozporządzenie to nie podejmuje bowiem kwestii związanych 

bezpośrednio z gospodarką i przedsiębiorczością oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym 

zakresie. 

 

7. Wpływ regulacji na ochronę środowiska 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ochronę 

środowiska. Rozporządzenie to nie reguluje bowiem problematyki związanej wprost 

z ochroną środowiska. 

 

8. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) 

i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej. 
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Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

 

z dnia 

w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2–6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2013 r. poz. 21 i 1238 oraz ... ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) kwalifikacje w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”, oraz 

w zakresie doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 

czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1–7 ustawy; 

2) wymagania w zakresie określonym w art. 56 pkt 2–5 i 7 ustawy, które są obowiązane spełniać 

osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, w tym okresy ważności 

zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych oraz zagadnienia objęte badaniami 

psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy; 

3) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego 

w sprawach dotyczących kwalifikacji określonych w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy; 

4) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji 

egzaminacyjnej w sprawach dotyczących kwalifikacji określonych w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy; 

5) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w sprawach dotyczących kwalifikacji 

określonych w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy. 

§ 2. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności w dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych, w specjalności: 

1) górniczej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 
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górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa podziemnego, 

a także odbycie dziewięciomiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności 

górniczej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

podziemnym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej; 

2) geofizycznej: 

a) posiadanie: 

– tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geofizyki, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

geofizyki górniczej, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie geofizyki górniczej, 

a także odbycie dziewięciomiesięcznej praktyki geofizycznej w ruchu zakładu górniczego 

albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geofizyk oraz odbycie rocznej praktyki 

geofizycznej w ruchu zakładu górniczego; 

3) górnicze wyciągi szybowe: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub 

elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub elektrotechniki, lub 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górniczych wyciągów szybowych, 

mechaniki i budowy maszyn lub elektrotechniki, a także odbycie dziewięciomiesięcznej 

praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności górnicze wyciągi szybowe albo 
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b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn lub 

elektrotechniki, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności górnicze wyciągi szybowe; 

4) mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych oraz mechanicznej – maszyn i urządzeń na 

powierzchni: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn lub mechatroniki, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn lub mechatroniki, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn lub mechatroniki, a także odbycie 

dziewięciomiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej 

albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn, 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie rocznej 

praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej; 

5) elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni 

oraz elektrycznej – teletechnicznej i automatyki: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie elektrotechniki, lub posiadanie 

tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie elektrotechniki, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

elektrotechniki, a także odbycie dziewięciomiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górniczego 

w specjalności elektrycznej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie 

elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie rocznej praktyki w ruchu zakładu 

górniczego w specjalności elektrycznej; 

6) mierniczej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 

górniczej lub geodezji, oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki mierniczej w ruchu zakładu 

górniczego albo 
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b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, oraz odbycie 

półrocznej praktyki mierniczej w ruchu zakładu górniczego, albo 

c) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geodeta oraz odbycie rocznej praktyki mierniczej 

w ruchu zakładu górniczego; 

7) geologicznej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii górniczej 

lub geologii, oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki geologicznej w ruchu zakładu górniczego 

albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geologii górniczej lub geologii, oraz odbycie półrocznej 

praktyki geologicznej w ruchu zakładu górniczego, albo 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geofizyki oraz odbycie półrocznej praktyki geologicznej 

w ruchu zakładu górniczego, albo 

d) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geolog oraz odbycie rocznej praktyki 

geologicznej w ruchu zakładu górniczego; 

8) budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności określonej w przepisach prawa 

budowlanego oraz odbycie półrocznej praktyki budowlanej w ruchu zakładu górniczego; 

9) ochrona środowiska: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, a także odbycie trzymiesięcznej praktyki w ruchu 

zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 
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geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, a także ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie ochrony środowiska oraz odbycie trzymiesięcznej praktyki w ruchu zakładu 

górniczego w specjalności ochrona środowiska, albo 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, oraz odbycie półrocznej praktyki w ruchu 

zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska, albo 

d) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik ochrony środowiska oraz odbycie rocznej 

praktyki w ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska; 

10) niewymienionej w pkt 1–9: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

dającym przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, a także odbycie 

dziewięciomiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górniczego albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

podziemnym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

rocznej praktyki w ruchu zakładu górniczego. 

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności w wyższym dozorze ruchu w podziemnych zakładach górniczych, 

w specjalności: 

1) górniczej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa podziemnego, 

a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności 

górniczej albo 
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b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

podziemnym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej; 

2) geofizycznej: 

a) posiadanie: 

– tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geofizyki, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

geofizyki górniczej, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie geofizyki górniczej, 

a także odbycie trzyletniej praktyki geofizycznej w dozorze ruchu zakładu górniczego albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geofizyk oraz odbycie pięcioletniej praktyki 

geofizycznej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

3) górnicze wyciągi szybowe: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub 

elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia w zakresie mechaniki i budowy maszyn lub elektrotechniki, lub 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górniczych wyciągów szybowych, 

mechaniki i budowy maszyn lub elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki 

w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górnicze wyciągi szybowe albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn lub 

elektrotechniki, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górnicze wyciągi 

szybowe; 

4) mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych oraz mechanicznej – maszyn i urządzeń na 

powierzchni: 
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a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn lub mechatroniki, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn lub mechatroniki, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn lub mechatroniki, a także odbycie 

trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn, 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej 

praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej; 

5) elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni 

oraz elektrycznej – teletechnicznej i automatyki: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie elektrotechniki, lub posiadanie 

tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie elektrotechniki, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego 

w specjalności elektrycznej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie 

elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności elektrycznej; 

6) mierniczej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 

górniczej lub geodezji, oraz odbycie dwuletniej praktyki mierniczej w dozorze ruchu zakładu 

górniczego albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, oraz odbycie 

czteroletniej praktyki mierniczej w dozorze ruchu zakładu górniczego, albo 

c) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geodeta oraz odbycie pięcioletniej praktyki 

mierniczej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

7) geologicznej: 
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a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii górniczej 

lub geologii, oraz odbycie dwuletniej praktyki geologicznej w dozorze ruchu zakładu 

górniczego albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geologii górniczej lub geologii, oraz odbycie czteroletniej 

praktyki geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego, albo 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geofizyki oraz odbycie czteroletniej praktyki geologicznej 

w dozorze ruchu zakładu górniczego, albo 

d) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geolog oraz odbycie pięcioletniej praktyki 

geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

8) budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności określonej w przepisach prawa 

budowlanego oraz odbycie rocznej praktyki budowlanej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

9) ochrona środowiska: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, a także ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie ochrony środowiska oraz odbycie dwuletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu 

górniczego w specjalności ochrona środowiska, albo 

c) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik ochrony środowiska oraz odbycie czteroletniej 

praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska; 

10) niewymienionej w pkt 1–9: 
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a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

dającym przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, a także odbycie trzyletniej 

praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

podziemnym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego. 

3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące w: podziemnych zakładach górniczych, zakładach górniczych prowadzących 

podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, zakładach górniczych 

prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną oraz zakładach prowadzących 

działalność określoną w art. 2 ust. 1, czynności kierownika oraz zastępcy kierownika działu: 

1) górniczego albo techniki strzałowej: posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, 

nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie górnictwa podziemnego, oraz odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 

zakładu górniczego albo zakładu w specjalności górniczej; 

2) tąpań: posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa lub 

geofizyki, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa lub geofizyki, lub ukończenie studiów 

podyplomowych w zakresie górnictwa podziemnego lub geofizyki górniczej, oraz odbycie 

trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 

górniczej; 

3) wentylacji: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia w zakresie górnictwa, oraz odbycie studiów podyplomowych w zakresie 

przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych lub złożenie egzaminów 
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uzupełniających z przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych, zgodnie 

z programem studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie 

górnictwa, 

a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w specjalności górniczej; 

4) energomechanicznego albo energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych: 

posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 

i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, 

mechatroniki lub elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 

zakładu górniczego albo zakładu w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub 

elektrycznej; 

5) ochrona środowiska: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, oraz ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie ochrony środowiska, 

a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w specjalności ochrona środowiska; 

6) bezpieczeństwo i higiena pracy: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, lub 
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b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, oraz ukończenie studiów 

podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

d) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, 

oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także odbycie dwuletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w specjalności: górniczej, górnicze wyciągi szybowe, mechanicznej – maszyn i urządzeń 

dołowych, elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych lub elektrycznej – teletechnicznej 

i automatyki, oraz rocznej praktyki w dziale bezpieczeństwo i higiena pracy; 

7) niewymienionego w pkt 1–6: posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, 

nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, a także odbycie 

trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu. 

4. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w podziemnych zakładach 

górniczych: posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, oraz odbycie 

trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działu górniczego, tąpań lub 

wentylacji zakładu górniczego. 

5. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w: zakładach górniczych 

prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą podziemną, 

zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną oraz 

zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1: posiadanie tytułu zawodowego 

magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich w zakresie górnictwa, oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub 

zastępcy kierownika działów ruchu zakładu górniczego albo zakładu: górniczego, techniki 
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strzałowej, tąpań, wentylacji, energomechanicznego, energomechanicznego do spraw obiektów 

podstawowych, mierniczego, geologicznego lub ochrona środowiska. 

§ 3. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności w wyższym dozorze ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, 

w specjalności: 

1) górniczej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, a w przypadku 

odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków 

strzałowych: posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po 

ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie 

górnictwa lub geologii, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, a w przypadku odkrywkowych 

zakładów górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych: posiadanie 

tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia w zakresie górnictwa lub geologii, lub ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie górnictwa odkrywkowego, a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności górniczej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

odkrywkowym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej; 

2) geofizycznej: 

a) posiadanie: 

– tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geofizyki, lub 

– posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

geofizyki górniczej, lub 
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– posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geologii górniczej lub geologii, oraz ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie geofizyki górniczej, 

a także odbycie trzyletniej praktyki geofizycznej w dozorze ruchu zakładu górniczego albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geofizyk oraz odbycie pięcioletniej praktyki 

geofizycznej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

3) mechanicznej w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny oraz 

odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków 

strzałowych: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn lub mechatroniki, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn lub mechatroniki, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn lub mechatroniki, a także odbycie 

trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn, 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej 

praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mechanicznej; 

4) elektrycznej w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny oraz 

odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków 

strzałowych: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie elektrotechniki, lub posiadanie 

tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie elektrotechniki, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego 

w specjalności elektrycznej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie 

elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności elektrycznej; 
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5) energomechanicznej w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez 

użycia środków strzałowych: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 

i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, 

mechatroniki lub elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub elektrycznej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn, 

elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub elektrycznej; 

6) mierniczej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 

górniczej lub geodezji, oraz odbycie rocznej praktyki mierniczej w dozorze ruchu zakładu 

górniczego albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, oraz odbycie 

dwuletniej praktyki mierniczej w dozorze ruchu zakładu górniczego, albo 

c) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geodeta oraz odbycie trzyletniej praktyki 

mierniczej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

7) geologicznej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii górniczej 

lub geologii, oraz odbycie rocznej praktyki geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego 

albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geologii górniczej lub geologii, oraz odbycie dwuletniej 

praktyki geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego, albo 
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c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geofizyki oraz odbycie trzyletniej praktyki geologicznej 

w dozorze ruchu zakładu górniczego, albo 

d) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geolog oraz odbycie trzyletniej praktyki 

geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

8) budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności określonej w przepisach prawa 

budowlanego oraz odbycie rocznej praktyki budowlanej w dozorze ruchu zakładu górniczego; 

9) ochrona środowiska: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, a także ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie ochrony środowiska oraz odbycie dwuletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu 

górniczego w specjalności ochrona środowiska, albo 

c) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik ochrony środowiska oraz odbycie trzyletniej 

praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska; 

10) niewymienionej w pkt 1–9: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

dającym przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, lub ukończenie studiów 

podyplomowych w zakresie górnictwa odkrywkowego, a także odbycie trzyletniej praktyki 

w dozorze ruchu zakładu górniczego albo 
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b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

odkrywkowym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego. 

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące w odkrywkowych zakładach górniczych czynności kierownika oraz zastępcy 

kierownika działu: 

1) górniczego: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa odkrywkowego, 

a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 

w specjalności górniczej albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

odkrywkowym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności 

górniczej; 

2) energomechanicznego: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 

i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, 

mechatroniki lub elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze 

ruchu zakładu górniczego w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub elektrycznej 

albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn, 

elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze 

ruchu zakładu górniczego w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub 

elektrycznej; 

3) ochrona środowiska: 
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a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, leśnictwa lub ogrodnictwa, oraz ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie ochrony środowiska, 

a także odbycie dwuletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 

w specjalności ochrona środowiska; 

4) bezpieczeństwo i higiena pracy: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym oraz specjalności w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym 

oraz specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, oraz ukończenie studiów 

podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

d) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, 

oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także odbycie dwuletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 

w specjalności: górniczej, energomechanicznej, mechanicznej lub elektrycznej, oraz rocznej 

praktyki w dziale bezpieczeństwo i higiena pracy; 

5) niewymienionego w pkt 1–4: 
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a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

dającym przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, lub ukończenie studiów 

podyplomowych w zakresie górnictwa odkrywkowego, a także odbycie trzyletniej praktyki 

w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

odkrywkowym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego. 

3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach 

górniczych: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie określonym w ust. 2 

pkt 1–3 lub § 5, lub § 6, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1–3 lub § 5, lub § 6, lub 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa odkrywkowego, a także odbycie 

trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działów ruchu zakładu 

górniczego: górniczego, energomechanicznego, mierniczego, geologicznego lub ochrona 

środowiska, albo siedmioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 

w specjalności górniczej, mierniczej, geologicznej, budowlanej lub ochrona środowiska, albo 

2) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie określonym 

w ust. 2 pkt 1–3, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie 

trzyletniej praktyki w na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działu ruchu zakładu 

górniczego: górniczego, energomechanicznego, mierniczego, geologicznego oraz ochrona 

środowiska, albo dziewięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 

w specjalności górniczej, mierniczej, geologicznej, budowlanej lub ochrona środowiska. 

§ 4. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności w wyższym dozorze ruchu w: zakładach górniczych wydobywających 

kopaliny otworami wiertniczymi, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie 

dwutlenku węgla oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 

ustawy, zwanych dalej „robotami geologicznymi”, w specjalności: 
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1) górniczej w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz 

zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także 

w specjalności wiertniczej w zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, wiertnictwa lub geologii, 

lub posiadanie tytułu zawodowego magistra, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, wiertnictwa lub geologii, lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata, nadanego 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie geologii, lub ukończenie studiów 

podyplomowych w zakresie górnictwa otworowego lub wiertnictwa, a także odbycie 

trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w specjalności 

górniczej lub wiertniczej, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz odbycie pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w specjalności górniczej lub wiertniczej; 

2) geofizyki i techniki strzałowej w zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

wiertnictwa, geofizyki lub geologii, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, 

wiertnictwa, geofizyki lub geologii, a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego albo zakładu w specjalności górniczej, wiertniczej lub geofizyki i techniki 

strzałowej, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz odbycie pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w specjalności górniczej, wiertniczej lub geofizyki i techniki strzałowej; 

3) energomechanicznej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodowego 
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inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 

i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, 

mechatroniki lub elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego albo zakładu w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub 

elektrycznej, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn, 

elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego albo zakładu w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub 

elektrycznej; 

4) mierniczej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie miernictwa górniczego, geodezji 

górniczej lub geodezji, oraz odbycie rocznej praktyki mierniczej w dozorze ruchu zakładu 

górniczego albo zakładu, albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia w zakresie miernictwa górniczego, geodezji górniczej lub geodezji, oraz odbycie 

dwuletniej praktyki mierniczej w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo 

c) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geodeta oraz odbycie trzyletniej praktyki 

mierniczej w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu; 

5) geologicznej: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii górniczej 

lub geologii, oraz odbycie rocznej praktyki geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego 

albo zakładu, albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geologii górniczej lub geologii, oraz odbycie dwuletniej 

praktyki geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 
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pierwszego stopnia w zakresie geofizyki oraz odbycie trzyletniej praktyki geologicznej 

w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo 

d) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik geolog oraz odbycie trzyletniej praktyki 

geologicznej w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu; 

6) budowlanej: posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności określonej w przepisach prawa 

budowlanego oraz odbycie rocznej praktyki budowlanej w dozorze ruchu zakładu górniczego 

albo zakładu; 

7) ochrona środowiska: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, a także odbycie dwuletniej praktyki w dozorze ruchu 

zakładu górniczego albo zakładu w specjalności ochrona środowiska, albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, wiertnictwa, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie górnictwa, geologii, geofizyki, wiertnictwa, leśnictwa lub ogrodnictwa, a także 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska oraz odbycie dwuletniej 

praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w specjalności ochrona 

środowiska, albo 

c) posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik ochrony środowiska oraz odbycie trzyletniej 

praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w specjalności ochrona 

środowiska; 

8) niewymienionej w pkt 1–7: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub wiertnictwie, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub wiertnictwie, lub 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa otworowego lub wiertnictwa, 

a także odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu, albo 
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b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz odbycie pięcioletniej letniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu. 

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące w: zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zakładach 

górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą 

otworową, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą 

otworową, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla oraz 

zakładach wykonujących roboty geologiczne, czynności kierownika oraz zastępcy kierownika 

działu: 

1) górniczego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, 

zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji 

metodą otworową, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową, zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku 

węgla, działu inżynierii złożowej w zakładach górniczych wydobywających węglowodory 

otworami wiertniczymi oraz działu wiertniczego w zakładach wykonujących roboty 

geologiczne: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie górnictwa otworowego lub wiertnictwa, a także odbycie trzyletniej praktyki 

w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w specjalności górniczej lub 

wiertniczej, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz odbycie pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 

zakładu w specjalności górniczej lub wiertniczej; 

2) geofizyki i techniki strzałowej w zakładach wykonujących roboty geologiczne: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

wiertnictwa lub geofizyki, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, 

nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, wiertnictwa lub 
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geofizyki, a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego 

albo zakładu w specjalności górniczej, wiertniczej lub geofizyki i techniki strzałowej, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

oraz odbycie pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 

zakładu w specjalności górniczej, wiertniczej lub geofizyki i techniki strzałowej; 

3) energomechanicznego: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki 

i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub posiadanie tytułu zawodowego 

inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie automatyki 

i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki lub elektrotechniki, lub ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn, 

mechatroniki lub elektrotechniki, a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze 

ruchu zakładu górniczego albo zakładu w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub 

elektrycznej, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w zakresie maszyn, 

elektroenergetyki, elektryki, teletechniki lub automatyki, określonych w klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze 

ruchu zakładu górniczego albo zakładu w specjalności energomechanicznej, mechanicznej lub 

elektrycznej; 

4) ochrona środowiska: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub 

licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie inżynierii 

środowiska lub ochrony środowiska, albo 

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, 

geologii, geofizyki, wiertnictwa, leśnictwa lub ogrodnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie górnictwa, geologii, geofizyki, wiertnictwa, leśnictwa lub ogrodnictwa, oraz 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony środowiska, 



– 24 – 

 

a także odbycie dwuletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w specjalności ochrona środowiska; 

5) bezpieczeństwo i higiena pracy: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub wiertnictwie oraz specjalności 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

b) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym 

lub wiertnictwie oraz specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub wiertnictwie, oraz ukończenie studiów 

podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub 

d) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym 

lub wiertnictwie, oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

a także odbycie dwuletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 

w specjalności górniczej, energomechanicznej, mechanicznej lub elektrycznej oraz rocznej 

praktyki w dziale bezpieczeństwo i higiena pracy; 

6) niewymienionego w pkt 1–5: 

a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie dającym 

przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub wiertnictwie, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie dającym przygotowanie do pracy w górnictwie otworowym lub wiertnictwie, lub 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa otworowego lub wiertnictwa, 

a także odbycie trzyletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 

zakładu, albo 

b) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 
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oraz odbycie pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo 

zakładu. 

3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w: zakładach górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zakładach górniczych prowadzących 

podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji metodą otworową, zakładach górniczych 

prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą otworową oraz zakładach górniczych 

prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie określonym w ust. 2 

pkt 1 lub 3 lub § 6, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów pierwszego stopnia w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 lub 3 lub § 6, lub ukończenie 

studiów podyplomowych w zakresie górnictwa otworowego lub wiertnictwa, a także odbycie 

trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działów ruchu zakładu 

górniczego: górniczego, energomechanicznego, mierniczego lub geologicznego, albo 

siedmioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej, 

mierniczej lub geologicznej, albo 

2) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

a także odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działów 

ruchu zakładu górniczego: górniczego, energomechanicznego, mierniczego lub geologicznego, 

albo dziewięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności 

górniczej, mierniczej lub geologicznej. 

4. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu w zakładach wykonujących 

roboty geologiczne: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie określonym w ust. 2 

pkt 1–3 lub § 6, lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, nadanego po 

ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1–3 lub § 6, lub 

ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa otworowego lub wiertnictwa, a także 

odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działów ruchu 

zakładu: wiertniczego, geofizyki i techniki strzałowej, energomechanicznego, mierniczego lub 
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geologicznego, albo siedmioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu w specjalności 

wiertniczej, geofizyki i techniki strzałowej, mierniczej lub geologicznej, albo  

2) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

a także odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika działów 

ruchu zakładu: wiertniczego, geofizyki i techniki strzałowej, energomechanicznego, 

mierniczego lub geologicznego, albo dziewięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu 

zakładu górniczego w specjalności wiertniczej, geofizyki i techniki strzałowej, mierniczej lub 

geologicznej. 

§ 5. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności mierniczego górniczego: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie miernictwa górniczego lub geodezji 

górniczej, oraz odbycie dwuletniej praktyki mierniczej w ruchu zakładu górniczego albo 

2) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geodezji, oraz złożenie egzaminów 

uzupełniających z geodezji górniczej, górnictwa i ochrony terenów górniczych, zgodnie 

z programem studiów w zakresie geodezji górniczej, a także odbycie trzyletniej praktyki 

mierniczej w ruchu zakładu górniczego, albo 

3) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie miernictwa górniczego lub geodezji górniczej, oraz odbycie trzyletniej praktyki 

mierniczej w ruchu zakładu górniczego, albo 

4) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie geodezji, oraz złożenie egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej, górnictwa 

i ochrony terenów górniczych, zgodnie z programem studiów w zakresie geodezji górniczej, 

a także odbycie czteroletniej praktyki mierniczej w ruchu zakładu górniczego. 

§ 6. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności geologa górniczego: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii górniczej, oraz odbycie 

dwuletniej praktyki geologicznej w ruchu zakładu górniczego albo 
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2) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geologii lub 

geofizyki, oraz złożenie egzaminów uzupełniających z geologii górniczej, górnictwa 

i wiertnictwa, zgodnie z programem studiów w zakresie geologii górniczej, a także odbycie 

trzyletniej praktyki geologicznej w ruchu zakładu górniczego, albo 

3) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie geologii górniczej, oraz odbycie trzyletniej praktyki geologicznej w ruchu zakładu 

górniczego, albo 

4) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geologii lub geofizyki, oraz złożenie egzaminów uzupełniających 

z geologii górniczej, górnictwa i wiertnictwa, zgodnie z programem studiów w zakresie geologii 

górniczej, a także odbycie czteroletniej praktyki geologicznej w ruchu zakładu górniczego. 

§ 7. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie geofizyki, oraz 

odbycie dwuletniej praktyki geofizycznej w ruchu zakładu górniczego albo 

2) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, geologii 

górniczej lub geologii, oraz złożenie egzaminów uzupełniających, zgodnie z programem 

studiów w zakresie geofizyki, z grawimetrii, magnetometrii, metod sejsmicznych, geofizyki 

otworowej oraz metod elektrycznych i elektromagnetycznych, a także odbycie trzyletniej 

praktyki geofizycznej w ruchu zakładu górniczego, albo 

3) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie geofizyki, oraz odbycie trzyletniej praktyki geofizycznej w ruchu 

zakładu górniczego, albo 

4) posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów 

pierwszego stopnia w zakresie górnictwa, geologii górniczej lub geologii, oraz złożenie 

egzaminów uzupełniających, zgodnie z programem studiów w zakresie geofizyki, z grawimetrii, 

magnetometrii, metod sejsmicznych, geofizyki otworowej oraz metod elektrycznych 

i elektromagnetycznych, a także odbycie czteroletniej praktyki geofizycznej w ruchu zakładu 

górniczego. 
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§ 8. 1. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy  

– w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla 

podziemnych zakładów górniczych: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa, odbycie pięcioletniej 

praktyki w kierownictwie i wyższym dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 

dwuletniej praktyki w kierownictwie ruchu podziemnego zakładu górniczego, oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki: w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w podziemnym 

zakładzie górniczym lub na stanowisku zawodowego ratownika górniczego w podmiocie 

zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla podziemnych 

zakładów górniczych, albo 

2) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki na stanowisku: kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego lub 

jego zastępcy lub kierownika dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych lub kierownika 

zawodowych pogotowi specjalistycznych, w podmiocie zawodowo trudniącym się 

ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla podziemnych zakładów górniczych. 

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy  

– w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla 

podziemnych zakładów górniczych: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa, odbycie czteroletniej 

praktyki w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym rocznej praktyki w wyższym 

dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego, oraz odbycie trzyletniej praktyki: w służbach 

ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w podziemnym zakładzie górniczym lub na stanowisku 
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zawodowego ratownika górniczego w podmiocie zawodowo trudniącym się ratownictwem 

górniczym, wykonującym czynności dla podziemnych zakładów górniczych, albo 

2) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa oraz odbycie 

trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika dyżurujących zawodowych zastępów 

ratowniczych lub kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych w podmiocie zawodowo 

trudniącym się ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla podziemnych zakładów 

górniczych. 

3. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz 

kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych – w podmiotach zawodowo trudniących się 

ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa, odbycie trzyletniej 

praktyki w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki 

w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w podziemnym zakładzie górniczym albo 

2) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa, lub posiadanie tytułu 

zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w zakresie 

górnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie górnictwa oraz odbycie 

trzyletniej praktyki na stanowisku zawodowego ratownika górniczego w podmiocie zawodowo 

trudniącym się ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla podziemnych zakładów 

górniczych, albo 

3) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie, 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, odbycie pięcioletniej praktyki 

w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej praktyki 

w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w podziemnym zakładzie górniczym, albo 
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4) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie, 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie pięcioletniej 

praktyki na stanowisku zawodowego ratownika górniczego w podmiocie zawodowo trudniącym 

się ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla podziemnych zakładów górniczych. 

4. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy  

– w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla 

zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

górnictwa lub wiertnictwa, odbycie pięcioletniej praktyki w wyższym dozorze ruchu zakładu 

górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki: 

w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż 

podziemny zakład górniczy lub na stanowisku zawodowego ratownika górniczego w podmiocie 

zawodowo trudniącym się ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla zakładów 

górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, albo 

2) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

górnictwa lub wiertnictwa oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownika 

zawodowych pogotowi specjalistycznych w podmiocie zawodowo trudniącym się 

ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla zakładów górniczych innych niż 

podziemne zakłady górnicze. 

5. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe, które są obowiązane posiadać osoby 

wykonujące czynności kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych w podmiotach 

zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów 

górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze: 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub 

posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
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w zakresie górnictwa lub wiertnictwa, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie 

górnictwa lub wiertnictwa, odbycie trzyletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego 

innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki: w służbach 

ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład 

górniczy lub na stanowisku zawodowego ratownika górniczego w podmiocie zawodowo 

trudniącym się ratownictwem górniczym, wykonującym czynności dla zakładów górniczych 

innych niż podziemne zakłady górnicze, albo 

2) posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie 

otworowym lub wiertnictwie, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

odbycie pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny 

zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki: w służbach ratownictwa górniczego 

przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub na stanowisku 

zawodowego ratownika górniczego w podmiocie zawodowo trudniącym się ratownictwem 

górniczym, wykonującym czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady 

górnicze. 

§ 9. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie określonym w art. 56 pkt 2–5 i 7 ustawy, 

które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności: 

1) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) górnika strzałowego: 

– 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy 

w charakterze górnika w oddziale, w którym są wykonywane roboty strzałowe, 

– ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod 

strzelania, a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego techniki 

strzałowej w zakresie metod strzelania, 

– ukończenie 24 lat, 

b) wydawcy środków strzałowych: 

– 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, 

– ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego wydawcy środków strzałowych, 

a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego wydawcy środków 

strzałowych, 

– ukończenie 21 lat, 

c) sygnalisty szybowego: 
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– 6 miesięcy pracy w szybowych brygadach remontowo-konserwacyjnych, 

– 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego, 

– ukończenie kursu specjalistycznego sygnalisty szybowego, 

– ukończenie 21 lat, 

d) maszynisty maszyn wyciągowych: 

– 6 miesięcy pracy na stanowisku sygnalisty szybowego, 

– 6 miesięcy pracy na stanowisku konserwatora maszyn wyciągowych, 

– 6 miesięcy szkolenia praktycznego w zakresie kierowania maszyną wyciągową przy 

ciągnieniu urobku pod nadzorem maszynisty maszyn wyciągowych, 

– ukończenie kursu specjalistycznego maszynisty maszyn wyciągowych, 

– ukończenie 21 lat, 

e) rewidenta urządzeń wyciągowych: 

– 2 lata pracy w oddziale szybowym, 

– ukończenie kursu specjalistycznego rewidenta urządzeń wyciągowych, 

– ukończenie 21 lat, 

f) operatora maszyn do robót strzałowych oraz pojazdów do przewozu osób lub środków 

strzałowych pod ziemią: 

– 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego w charakterze 

górnika, elektromontera lub ślusarza, 

– ukończenie kursu specjalistycznego operatora określonej specjalności, 

– ukończenie 21 lat, 

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

spągowych pod ziemią: 

– 2 lata pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, 

– ukończenie kursu specjalistycznego maszynisty określonej specjalności, 

– ukończenie 21 lat, 

h) rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa: 

– 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem 

upoważnionego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, 

– ukończenie kursu specjalistycznego rewidentów urządzeń systemów łączności, 

alarmowania i bezpieczeństwa, 
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– w przypadku zatrudnienia przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 

ukończenie kursu specjalistycznego eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, 

– ukończenie 21 lat, 

i) elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią: 

– 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem 

upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 

– w przypadku zatrudnienia przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 

ukończenie kursu specjalistycznego eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, 

– posiadanie kwalifikacji elektromontera, 

– ukończenie 18 lat, 

j) elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV pod ziemią: 

– 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem 

upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, 

– w przypadku zatrudnienia przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 

ukończenie kursu specjalistycznego eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, 

– posiadanie kwalifikacji elektromontera, 

– ukończenie 21 lat; 

2) w odkrywkowych zakładach górniczych: 

a) strzałowego: 

– 2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w charakterze górnika lub 

wiertacza otworów strzałowych, 

– ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod 

strzelania, a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego techniki 

strzałowej w zakresie metod strzelania, 

– ukończenie 21 lat, 

b) wydawcy środków strzałowych: 

– 2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w charakterze górnika lub 

wiertacza otworów strzałowych, w tym 3 miesiące pracy w charakterze pomocnika 

wydawcy środków strzałowych, 

– ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego wydawcy środków strzałowych, 

a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego wydawcy środków 

strzałowych, 
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– ukończenie 21 lat; 

3) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zakładach 

wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu 

podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz zakładach górniczych prowadzących 

podziemne składowanie dwutlenku węgla: 

a) strzałowego: 

– 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami 

wiertniczymi, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu górniczego 

prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

– ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod 

strzelania, a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego techniki 

strzałowej w zakresie metod strzelania, 

– ukończenie 21 lat, 

b) wydawcy środków strzałowych: 

– 2 lata pracy w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami 

wiertniczymi, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu górniczego 

prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

– ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego wydawcy środków strzałowych, 

a następnie ukończenie uzupełniającego kursu specjalistycznego wydawcy środków 

strzałowych, 

– ukończenie 21 lat, 

c) operatora agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia 

ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla: 

– 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami 

wiertniczymi, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu górniczego 

prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

– ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie obsługi: agregatów cementacyjnych, 

zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego 

albo składowania dwutlenku węgla, 

– ukończenie 21 lat, 

d) elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV: 
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– 3 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami 

wiertniczymi, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu górniczego 

prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla, pod nadzorem upoważnionego 

elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 

– w przypadku zatrudnienia przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 

ukończenie kursu specjalistycznego eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, 

– posiadanie kwalifikacji elektromontera, 

– ukończenie 18 lat, 

e) elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV: 

– 3 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami 

wiertniczymi, zakładu wykonującego roboty geologiczne lub zakładu górniczego 

prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla, pod nadzorem upoważnionego 

elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, 

– w przypadku zatrudnienia przy eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej: 

ukończenie kursu specjalistycznego eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, 

– posiadanie kwalifikacji elektromontera, 

– ukończenie 21 lat. 

2. Okresy ważności zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: 

1) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, 

b) eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wymaganych dla rewidenta urządzeń 

systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, 

c) eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wymaganych dla elektromontera maszyn 

i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią, 

d) eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wymaganych dla elektromontera maszyn 

i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV pod ziemią; 

2) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zakładach 

wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu 

podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz zakładach górniczych prowadzących 

podziemne składowanie dwutlenku węgla: 

a) eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wymaganych dla elektromontera maszyn 

i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 
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b) eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wymaganych dla elektromontera maszyn 

i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV 

– wynoszą 5 lat, a w przypadku pozostałych kursów specjalistycznych – są bezterminowe. 

3. Okresy ważności zaświadczeń o ukończeniu uzupełniających kursów specjalistycznych: 

1) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, wymaganych dla górnika strzałowego, 

b) wydawcy środków strzałowych; 

2) w odkrywkowych zakładach górniczych: 

a) techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, wymaganych dla strzałowego, 

b) wydawcy środków strzałowych; 

3) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) techniki strzałowej w zakresie metod strzelania, wymaganych dla strzałowego, 

b) wydawcy środków strzałowych 

– wynoszą 5 lat. 

4. Badania psychologiczne osób wykonujących czynności określone w ust. 1 obejmują: 

1) określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem 

funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej 

osoby badanej; 

2) zdolności poznawcze: pamięć, uwagę i koncentrację, percepcję, rozumowanie; 

3) sprawność psychomotoryczną: czas reakcji i koordynację rąk; 

4) komunikowanie się i osobowość, umożliwiające bezpieczne wykonywanie określonych 

czynności specjalistycznych. 

§ 10. 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

1) przewodniczący; 

2) jeden lub dwóch zastępców przewodniczącego; 

3) jeden lub dwóch sekretarzy; 

4) członkowie, którymi są: 

a) w zależności od właściwości organów nadzoru górniczego, określonej w art. 58 ust. 1 i 2 

ustawy, specjaliści w zakresie górnictwa, wiertnictwa, mechaniki, elektryki, elektrotechniki, 
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geodezji górniczej, geologii górniczej, geologii, geofizyki górniczej, budownictwa, ochrony 

środowiska oraz ratownictwa górniczego, 

b) specjaliści w zakresie prawa. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są: 

1) pracownikami organów nadzoru górniczego; 

2) przedstawicielami: 

a) przedsiębiorców, 

b) stowarzyszeń naukowych lub technicznych, 

c) jednostek organizacyjnych uczelni, 

d) jednostek naukowych. 

§ 11. 1. Skład zespołu egzaminacyjnego jest ustalany przez przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej. 

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi od trzech do pięciu osób, w tym: 

1) przewodniczący, którym jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub wyznaczona przez 

niego inna osoba wchodząca w skład komisji egzaminacyjnej; 

2) członkowie: 

a) jeden, dwóch lub trzech członków będących specjalistami w zakresie, w którym mają być 

stwierdzone kwalifikacje, albo 

b) jeden lub dwóch członków będących specjalistami w zakresie, w którym mają być 

stwierdzone kwalifikacje, oraz jeden specjalista w zakresie prawa; 

3) sekretarz, którym jest sekretarz komisji egzaminacyjnej, a w przypadku niemożności 

wykonywania przez niego obowiązków – członek komisji egzaminacyjnej. 

3. W przypadku zespołu egzaminacyjnego złożonego z: 

1) trzech albo czterech osób – w jego składzie jest co najmniej jedna osoba, o której mowa w § 10 

ust. 2 pkt 2; 

2) pięciu osób – w jego składzie są co najmniej dwie osoby, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2. 

§ 12. Wynagrodzenie przysługujące osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej 

wynosi dla: 

1) przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 84 zł; 
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2) członka zespołu egzaminacyjnego – 72 zł; 

3) sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 72 zł. 

§ 13. Wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ….
2)

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

___________ 
1)

 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. 

w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628), które na 

podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) oraz art. …. ustawy z dnia … o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. …) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Środowiska  

z dnia ... (poz. ...) 

WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE 

 

 

........................................................................................... ............................................, dnia ............. 20.... r. 

 

(godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwa organu) (miejscowość)  

ŚWIADECTWO 

Na podstawie art. 58 ust. ..... pkt ..... lit. ..... tiret ..... ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) stwierdza się, że: 

Pan/i .......................................................................................................................................... 

numer PESEL (w przypadku jego braku: numer i seria dowodu osobistego lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość) 

.................................................................................................................... 

posiada kwalifikacje do wykonywania czynności 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................. 

Nr ............................... ....................................................................................... 

 (nazwa organu oraz podpis) 

 

okrągła pieczęć organu 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 69 ust. 1 

pkt 2–6 (na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 4–6 ustawy zostanie wydane rozporządzenie dotyczące 

kwalifikacji w zakresie geologii) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2013 r. poz. 21 i 1238 oraz z 2014 r. poz. …), zwanej dalej „ustawą”. 

Na mocy powołanych przepisów minister właściwy do spraw środowiska został upoważniony do 

określenia, w sprawach dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego: 

1) kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, o którym mowa w art. 54 pkt 3 i 4 ustawy, 

oraz w zakresie doświadczenia zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące 

czynności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1–7 ustawy; 

2) wymagań w zakresie określonym w art. 56 pkt 2–5 i 7 ustawy, które są obowiązane spełniać 

osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5 ustawy, w tym okresów ważności 

zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych oraz zagadnień objętych badaniami 

psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy; 

3) wymagań dotyczących ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego 

w sprawach dotyczących kwalifikacji określonych w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy; 

4) wysokości wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji 

egzaminacyjnej w sprawach dotyczących kwalifikacji określonych w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy; 

5) wzoru świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w sprawach dotyczących kwalifikacji 

określonych w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy. 

Określając te wymagania, minister właściwy do spraw środowiska został zobowiązany do 

uwzględnienia klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz kierowania się potrzebą 

zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności zawodowych, potrzebą zapewnienia 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 

ustawy albo zakładach w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 17a ustawy, a także adekwatności 

przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego do usytuowania w schemacie 

organizacyjnym zakładu górniczego, zakładu albo podmiotu zawodowo trudniącego się 

ratownictwem górniczym oraz adekwatności zakresu zagadnień objętych badaniami 

psychologicznymi oraz pozostałych wymagań do wykonywanych czynności specjalistycznych, oraz 

rodzaju zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności w zakresie górnictwa i ratownictwa 

górniczego, a także zapewnienia adekwatności składów komisji egzaminacyjnych i zespołów 
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egzaminacyjnych do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu, ustalenia 

wynagrodzenia odpowiadającego nakładowi pracy osób wchodzących w skład komisji 

egzaminacyjnej, komunikatywności treści oraz wzorów świadectw stwierdzających kwalifikacje. 

Projektowane rozporządzenie zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego 

(Dz. U. Nr 275, poz. 1628), które na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie 

ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) oraz 

art. … ustawy z dnia … o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów (Dz. U. poz. …) – tzw. III ustawy deregulacyjnej – traci moc z dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

Konstruując projektowany akt, utrzymano (wprowadzając jedynie modyfikacje o charakterze 

redakcyjnym) sprawdzone rozwiązania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnej 

i zespołu egzaminacyjnego, wzoru świadectwa stwierdzającego kwalifikacje oraz dotychczasowe 

wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, członków i sekretarza komisji egzaminacyjnej. 

W pozostałej części regulacji (tj. określenie niektórych kwalifikacji wymaganych od osób 

kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu, mierniczego górniczego, geologa 

górniczego, geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, osób kierownictwa 

w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, a także niektórych wymagań 

dla osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego) wprowadzono 

następujące modyfikacje: 

1) dostosowano dotychczasowy stan prawny do zmian dokonanych ustawą deregulacyjną, 

przewidujących m.in. zmniejszenie szczebli dozoru ruchu, rezygnację z odrębnego stwierdzania 

kwalifikacji kierownika działu mierniczego albo kierownika działu geologicznego oraz dalszej 

redukcji przypadków, w których wymagania są określone w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego; 

2) ujednolicono (z wyjątkiem obszaru miernictwa górniczego, geologii górniczej, geologii, spraw 

budowlanych oraz ochrony środowiska) wymagany okres praktyki zawodowej w zakładach 

górniczych oraz zakładach, co spowodowało w wielu przypadkach wydłużenie tego okresu; 

3) w związku z eliminacją jednego szczebla dozoru ruchu w zakładach górniczych odpowiedniej 

modyfikacji uległy wymagane okresy praktyki zawodowej osób kierownictwa i dozoru ruchu 

zakładu górniczego albo zakładu; 

4) rozszerzono katalog przypadków, w których jednym z elementów kwalifikacji w zakresie 

przygotowania zawodowego może być ukończenie studiów podyplomowych, obejmując nim 
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także (obok obszaru specjalności i działu ochrona środowiska oraz działu bezpieczeństwo 

i higiena pracy, a także górniczego lub wiertniczego w przypadku ratownictwa górnictwa 

górniczego) obszar specjalności i działów: górniczych, geofizycznych, wiertniczych oraz 

energomechanicznych; 

5) kierując się doświadczeniami z przeprowadzania egzaminów dla stwierdzenia kwalifikacji 

geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, zastąpiono w tym zakresie, 

w przypadku jednej z opcji dopuszczenia do egzaminu, ukończenie studiów podyplomowych 

w zakresie geofizyki górniczej konkretnymi egzaminami uzupełniającymi; 

6) uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 

geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238), dotyczącej 

geologicznego składowania dwutlenku węgla. 

Ponadto, uwzględniając rozszerzenie delegacji ustawowej, określono zagadnienia będące 

przedmiotem badań psychologicznych osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu 

zakładu górniczego, uwzględniając dotychczasowe standardy regulacyjne w zakresie badań 

psychologicznych osób mających dostęp do broni i amunicji oraz maszynistów. 

Ze względu na zasadnicze zmiany dokonane w nowelizowanej ustawie, projektowane 

rozporządzenie powinno wejść w życie równocześnie z tzw. III ustawą deregulacyjną, co stanie się 

w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy 

– Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238). 

Projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Ministerstwa Środowiska, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), w celu 

umożliwienia zgłoszenia, w trybie art. 7 tej ustawy, zainteresowania pracami nad przedmiotowym 

projektem rozporządzenia. Projekt zostanie także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, 

stosownie do § 11a uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w związku z § 170 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), 

a także na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
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notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) 

i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt normatywny 

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia oddziałują w szczególności na: 

1) osoby ubiegające się o: 

a) stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności na stanowiskach wymienionych 

w art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), 

b) zatrudnienie na stanowiskach wymienionych w art. 53 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

– Prawo geologiczne i górnicze; 

2) organy właściwe w sprawach stwierdzania kwalifikacji wymienionych w pkt 1 lit. a, 

tj. dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego; 

3) uczelnie przeprowadzające egzaminy uzupełniające przewidziane projektowanym 

rozporządzeniem; 

4) jednostki organizacyjne prowadzące studia podyplomowe w zakresie przewidzianym 

projektowanym rozporządzeniem; 

5) przedsiębiorców, na których nałożono obowiązki związane z zatrudnianiem odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry górniczej; 

6) podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym; 

7) osoby zatrudnione przez podmioty wymienione w pkt 5 i 6; 

8) organy właściwe w sprawach nadzoru nad ruchem zakładu górniczego oraz nad podmiotami 

zawodowo trudniącymi się ratownictwem górniczym, uprawnione w zakresie górnictwa 

i ratownictwa górniczego m.in. do kontroli posiadania przez osoby odpowiednich kwalifikacji 

oraz wymagań, określonych rozporządzeniem, tj. dyrektorów okręgowych urzędów górniczych 

i dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt zostanie rozesłany elektronicznie do: 

1) reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- 

-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, 

z późn. zm.), tj. do: 
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a) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (także drogą pocztową)  

– w tym do Komisji Krajowej, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Sekcji Krajowej 

Geologiczno-Wiertniczej, 

b) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (także drogą pocztową), w tym do 

zrzeszonych w tym podmiocie górniczych struktur związkowych: Związku Zawodowego 

Górników w Polsce, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Związku 

Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, Związku Zawodowego Pracowników 

Dołowych, Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, 

Porozumienia Związków Zawodowych Górnictwa, Związku Zawodowego Pracowników 

Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”, Związku Zawodowego 

Jedności Górniczej, Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji 

„Dozór” KGHM Polska Miedź S.A., Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla 

Brunatnego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

c) Forum Związków Zawodowych (także drogą pocztową), w tym do zrzeszonej w tym 

podmiocie górniczej struktury związkowej: Porozumienia Związków Zawodowych 

„KADRA”, 

d) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (także drogą pocztową), 

e) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (także drogą pocztową), w tym 

do Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego 

f) Business Centre Club – Związku Pracodawców (także drogą pocztową), 

g) Związku Rzemiosła Polskiego (także drogą pocztową), 

2) Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”, 

3) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”, 

4) Związku Zawodowego „Kontra”, 

5) Marszałków Województw, 

6) Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, 

7) Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 

8) Forum Przemysłu Wydobywczego, 

9) Porozumienia Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Związku Pracodawców Górnictwa 

Węgla Kamiennego), 

10) Związku Pracodawców Polska Miedź, 

11) Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego, 
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12) Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, 

13) Polskiego Związku Producentów Kruszyw, 

14) Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych, 

15) Stowarzyszenia Producentów Cementu, 

16) Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego, 

17) Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wydobywających Kopaliny Pospolite, 

18) Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych, 

19) Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego – Związku Pracodawców, 

20) Krajowego Związku Pracodawców Branży Geologicznej, 

21) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

22) Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, 

23) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 

24) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

25) Politechniki Śląskiej, 

26) Politechniki Wrocławskiej, 

27) Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Nauk o Ziemi, 

28) Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego, 

29) Głównego Instytutu Górnictwa, 

30) Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Geofizyki oraz Instytutu Mechaniki Górotworu, 

31) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, 

32) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 

33) Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, 

34) Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, 

35) Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, 

36) „Poltegor-Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego, 

37) Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 

38) podmiotów zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa 

górniczego oraz innych jednostek ratownictwa górniczego: Centralnej Stacji Ratownictwa 

Górniczego S.A. w Bytomiu, Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie oraz 

Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie (Oddziału Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa S.A.), 
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39) Krajowej Izby Gospodarczej, 

40) Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 

41) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 

42) Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego, 

43) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, 

44) Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 

45) Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 

46) Naczelnej Organizacji Technicznej, 

47) Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego, 

48) Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, 

49) Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione w uzupełnionej Ocenie Skutków 

Regulacji. Szczegółowe zestawienie opinii do projektu rozporządzenia, przekazanych przez 

podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych, zostanie udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 

Środowiska oraz na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 

Ponadto, stosownie do art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 

Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), projekt zostanie przesłany do uzgodnienia 

z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Obowiązki dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz Prezesa Wyższego Urzędu 

Górniczego, związane ze stwierdzaniem kwalifikacji, są określone w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Finansowanie realizacji tych obowiązków następuje ze 

środków związanych z realizacją tej ustawy, określanych w ustawie budżetowej (w części 

dotyczącej Wyższego Urzędu Górniczego). Wpływy z opłat związanych ze stwierdzeniem 

kwalifikacji, uiszczanych przez osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji, są natomiast 
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odprowadzane na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z przepisami w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. 

W projektowanym rozporządzeniu nie przewiduje się zmian w zakresie wysokości 

wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie będzie miało pośredni wpływ na rynek pracy, określając „na 

nowo” wymagania zawodowe dla większości osób zatrudnionych w zakładach górniczych oraz 

innych zakładach prowadzących działalność na podstawie przepisów Prawa geologicznego 

i górniczego i ułatwiając dostęp do zawodów w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. 

Dotyczy to m.in. zawodów w obszarze górniczym, geofizycznym, wiertniczym oraz 

energomechanicznym, gdzie wprowadzono w szerokim zakresie możliwość „wykorzystania” 

w trakcie kariery górniczej faktu ukończenia studiów podyplomowych. 

Projektowana regulacja uwzględnia aktualny stan faktyczny w zakresie prowadzonych 

kierunków studiów i nie wywołuje potrzeby zmiany oferty kształcenia przez szkoły wyższe. 

5. Wpływ regulacji na bezpieczeństwo powszechne i bezpieczeństwo osób zatrudnionych 

w ruchu zakładów górniczych oraz stan środowiska 

Przewiduje się pośredni pozytywny wpływ, ze względu na utrzymanie sprawdzonych rozwiązań 

dotyczących ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego, co zapewnia 

adekwatność tych składów do zakresu wymagań podlegających sprawdzeniu podczas egzaminu 

przewidzianego w art. 65 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

Określenie „na nowo” wymagań zawodowych w postaci odpowiedniego wykształcenia oraz 

długości praktyki zawodowej wpłynie pozytywnie na stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie. 

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie jest efektem wprowadzenia ustawowych zmian o charakterze 

deregulacyjnym, które przyczynią się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wejście w życie rozporządzenia wpłynie zatem pozytywnie na konkurencyjność wewnętrzną 

i zewnętrzną gospodarki, chociaż nie podejmuje wprost kwestii związanych bezpośrednio 

z gospodarką i przedsiębiorczością oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Pośrednio bowiem 

przyczyni się (w wyniku „otwarcia” dostępu do wielu czynności w ruchu zakładu górniczego) do 

ułatwienia w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry w górnictwie i ratownictwie górniczym. 
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7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie. 

8. Źródła finansowania projektowanych rozwiązań 

Finansowanie realizacji przepisów projektowanego rozporządzenia, w zakresie funkcjonowania 

komisji egzaminacyjnych oraz zespołów egzaminacyjnych, będzie następowało ze środków 

związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, 

określanych w ustawie budżetowej (w części dotyczącej Wyższego Urzędu Górniczego), a zatem 

koszty związane z wejściem w życie projektowanej regulacji będą finansowane w ramach 

wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. 

poz. 162). W konsekwencji wejście w życie projektowanej regulacji nie spowoduje dodatkowych 

kosztów dla budżetu państwa. 
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