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Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym do stosowania przepisów o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
i opracowany został na podstawie informacji przekazanych przez ministrów właściwych dla 
poszczególnych działów administracji rządowej. 
 
Materiał zawiera wykaz zawodów (w tym specjalności i stanowisk pracy), dla których polskie 
przepisy prawne przewidują konieczność posiadania odpowiedniego poziomu wykształcenia, 
spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań dla osób 
nabywających w RP kwalifikacje do podjęcia lub wykonywania poszczególnych zawodów 
lub działalności. 
 
Zgodnie z prawem wspólnotowym, obywatele państw członkowskich  Unii Europejskiej lub 
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej mają prawo 
do swobodnego przemieszczania się po obszarze państw członkowskich i podejmowania 
pracy  oraz świadczenia usług w regulowanych zawodach i działalnościach.  
 
Jeśli przepisy ”przyjmującego” państwa członkowskiego określają wymagania kwalifikacyjne 
do wykonywania danego zawodu, pracownik posiadający pełne kwalifikacje do wykonywania 
tego zawodu w jednym z państw członkowskich powinien mieć moŜliwość wykonywania 
tego zawodu takŜe w państwie „przyjmującym”. Wyznaczony organ w państwie 
„przyjmującym” dokonuje uznania kwalifikacji pracownika migrującego. W przypadku 
stwierdzenia zasadniczych róŜnic w programie kształcenia i szkolenia czy w zakresie 
wykonywanego zawodu, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji 
moŜe uzaleŜnić uznanie kwalifikacji od przedstawienia dokumentów potwierdzających 
posiadanie doświadczenia zawodowego, albo zobowiązać do przystąpienia do testu 
umiejętności bądź odbycia staŜu adaptacyjnego. 
 
Prawo wspólnotowe reguluje takŜe kwestie tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług 
transgranicznych, w stosunku do których zastosowanie mają uproszczone procedury.  
W przypadku zawodów związanych z bezpieczeństwem lub zdrowiem publicznym organ 
właściwy moŜe dokonać tzw. „wstępnego sprawdzenia kwalifikacji”. 
 
 
Przedmiotowy materiał informacyjny składa się z trzech części:  

� Część I prezentuje zawody (w tym stanowiska i specjalności) regulowane w RP; 
� Część II prezentuje regulowane w Rzeczypospolitej Polskiej działalności z obszaru 

handlu, przemysłu i rzemiosła; 
� Część III prezentuje zawody tzw. sektorowe, tj. lekarz, lekarz dentysta, lekarz 

weterynarii, pielęgniarka, połoŜna, farmaceuta, architekt oraz adwokat i radca prawny. 
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CZĘŚĆ I 
 

ZAWODY REGULOWANE TZW.  SYSTEMU OGÓLNEGO  
 
 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA 
 
 
 
Nazwa zawodu 
regulowanego: 
 
 

NAUCZYCIEL 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb 
rynku pracy: 
 

 
nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - prowadzą 
zajęcia dydaktyczne z jednego lub kilku przedmiotów 
ogólnokształcących lub zawodowych (w zakresie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej  
kształcenia w poszczególnych zawodach) w: gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, zasadniczych 
szkołach zawodowych, uzupełniających liceach ogólnokształcących, 
technikach uzupełniających i szkołach policealnych 
 
233001 – nauczyciel biologii 
 
233002 – nauczyciel chemii  
 
233003 – nauczyciel etyki  
 
233004 – nauczyciel fizyki i astronomii  
 
233005 – nauczyciel geografii  
 
233006 - nauczyciel historii  
 
233007 – nauczyciel informatyki/technologii informacyjnej  
 
233008 – 233011;  233013; 233014 – nauczyciel języka obcego  
 
233012 – nauczyciel języka polskiego 
 
233015 – nauczyciel matematyki  
 
233016 – nauczyciel muzyki  
 
233017 – nauczyciel plastyki  
 
232002  – nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych  
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232003  – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych  
 
232004  – nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych   
232005  – nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych                   
i leśnych  
 
232006  – nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych  
 
232007  – nauczyciel  przedmiotów zawodowych turystycznych  
 
233018  – nauczyciel przedsiębiorczości  
 
233020  – nauczyciel religii  
 
233021  – nauczyciel techniki  
 
233023  – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie  
 
233025– nauczyciel wychowania fizycznego 
 
nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli – prowadzą zajęcia 
dydaktyczne z zakresu czytania, pisania i innych przedmiotów w 
klasach I – III (tzw. nauczanie zintegrowane) i w klasach IV - VI (tzw. 
nauczanie blokowe) oraz organizują działalność edukacyjną dla dzieci 
poniŜej wieku obowiązku szkolnego i rocznego obowiązkowego 
wychowania przedszkolnego 
 
nauczyciele szkół podstawowych  
 
234101 – nauczyciel etyki 
 
234102 – nauczyciel historii i społeczeństwa 
 
234103 – nauczyciel informatyki 
 
234104 – 234107; 234109;  234110 – nauczyciel języka obcego 
 
234108– nauczyciel języka polskiego 
 
234111 – nauczyciel matematyki 
 
234112 – nauczyciel muzyki  
 
234113 – nauczyciel  nauczania początkowego (nauczania 
zintegrowanego)  
 
234114 – nauczyciel plastyki  
  
234115 - nauczyciel przyrody  
 
234116 - nauczyciel religii  
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234117 - nauczyciel techniki  
 
234118 - nauczyciel wychowania fizycznego 
 
234201 – nauczyciele przedszkoli  
 
nauczyciele szkół specjalnych  
 
235201 – nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących                             
( surdopedagog ) – prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i 
opiekuńcze z dziećmi i młodzieŜą z uszkodzonym narządem słuchu 
(niesłyszący i słabosłyszący) w: przedszkolach specjalnych,  szkołach 
podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach 
ponadgimnazjalnych specjalnych i ośrodkach szkolno-
wychowawczych dla niesłyszących i słabosłyszących 
 
235203 – nauczyciel niewidomych i słabowidzących                              
(tyflopedagog) – prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i 
opiekuńcze z dziećmi i młodzieŜą z uszkodzonym narządem wzroku 
(niewidomi i słabowidzący) w: przedszkolach specjalnych, szkołach 
podstawowych specjalnych , gimnazjach specjalnych, szkołach 
ponadgimnazjalnych specjalnych, ośrodkach szkolno-
wychowawczych 
 
235204 – nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
ruchowo – prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze 
w szpitalach, klinikach, sanatoriach, prewentoriach i oddziałach 
terapeutycznych oraz szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych 
dla dzieci chorych z uszkodzonym narządem ruchu i z 
mikrouszkodzeniami centralnego układu nerwowego 
 
235205 – nauczyciel pracujący z uczniem z upośledzeniem 
umysłowym (oligofrenopedagog) - prowadzi zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze z dziećmi i młodzieŜą upośledzoną 
umysłowo w róŜnym stopniu w: przedszkolach specjalnych, szkołach 
podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach przysposabiających 
do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach 
szkolno-wychowawczych 
 
specjaliści metod nauczania 
 
235105 – nauczyciel  doradca metodyczny – udziela porad,                      
pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom określonego 
przedmiotu (rodzaju zajęć) w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
opiekuńczej, w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych oraz 
inicjuje udział nauczycieli w róŜnych formach doskonalenia 
zawodowego 
 
specjaliści szkolnictwa i wychowawcy 
 
235904 – nauczyciel bibliotekarz  
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235905 – nauczyciel konsultant – wykonuje prace związane                  
z diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli, organizowaniem 
doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i 
wychowawczych nauczycieli 
 
235906 – nauczycie logopeda – organizuje pomoc logopedyczną na 
terenie szkoły (placówki), zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i 
terapią dzieci i młodzieŜy z zaburzeniami mowy 
 
235908 – nauczyciel  psycholog – organizuje w szkole (placówce) 
pomoc psychologiczną 
 
235909 – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej – udziela 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym 
trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły 
 
235401 – nauczyciel  w placówkach pozaszkolnych – planuje, 
organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, 
okresowe i okazjonalne lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i 
turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieŜy, ogrodach 
jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach 
pracy pozaszkolnej 
 
235912 – pedagog szkolny – organizuje w przedszkolach, szkołach, 
placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach 
wczasów dziecięcych pomoc pedagogiczną dla dzieci i młodzieŜy, 
której celem jest wspomaganie i efektywności uczenia się 
 
235914 – wychowawca w placówkach oświatowych, 
wychowawczych i opiekuńczych 
 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy – prowadzą 
nauczanie praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, 
placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia 
praktycznego 
 
232001 – nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu - 
prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieŜą w szkołach 
przyzakładowych oraz zajęcia w zakładach kształcących robotników 
wykwalifikowanych i techników; placówkach kształcenia 
ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego. 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
- wykształcenie wyŜsze z odpowiednim przygotowaniem 
pedagogicznym* lub ukończony zakład kształcenia nauczycieli w 
zakresie odpowiadającym nauczanemu przedmiotowi lub 
prowadzonym zajęciom, 

 
*przygotowanie pedagogiczne - wiedza i umiejętności z zakresu 
psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w 
powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką 
pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niŜ 270 godzin oraz 
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odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w 
wymiarze nie mniejszym niŜ 150 godzin)  

 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
1.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia 
nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, 
kolegiach pracowników słuŜb społecznych, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, 
uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach 
uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeŜeniem pkt 10.1 i 
10.2, 11-13, 15-21 i 23, posiada osoba, która ukończyła: 
  a)   studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z 
nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w 
standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści 
podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego 
przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne, lub 
  c)   studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niŜ 
wymieniony w ppkt a i b i studia podyplomowe w zakresie 
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne. 
1.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach, o których 
mowa w pkt 1.1, posiada równieŜ osoba, która ukończyła: 
  a)   studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z 
nauczanym przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 
lub 
  b)   studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony 
w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści 
podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego 
przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeŜeniem 
pkt 10.1 i 10.2, 11-13, 15-21 i 23, posiada osoba, która: 
  a)  ma kwalifikacje określone w pkt 1.1 lub 
  b) ukończyła: 

    - studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z 
nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 

     - studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony 
w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści 
podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego 
przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne, lub 

    - studia wyŜsze na kierunku (specjalności) innym niŜ wymieniony 
powyŜej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs 
kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych 
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zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 
3. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania 
pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania, z zastrzeŜeniem pkt 10.1 i 10.2, 11-13, 15-21 i 23, 
posiada osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje określone w pkt 1.1, pkt 2 lub 
  b)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym 
zajęciom, lub 
  c)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej 
niŜ wymieniona w ppkt b, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny 
w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć. 
3.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada równieŜ 
osoba, która ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze na kierunku pedagogika w specjalności 
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub 
wczesnoszkolnym, lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. 
3.3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w 
szkolnych schroniskach młodzieŜowych posiada osoba, która 
ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze na dowolnym kierunku (specjalności) oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności. 
4. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej 
nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, 
technikach uzupełniających i szkołach policealnych, w tym w 
szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 
posiada osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje określone w pkt 1.1, 2 lub 
  b)   legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium 
technicznego, lub 
  c)   posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, 
oraz przygotowanie pedagogiczne, a takŜe co najmniej dwuletni staŜ 
pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub 
  d)   posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz 
przygotowanie pedagogiczne. 
5.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-
bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, posiada osoba, 
która: 
  a)   ukończyła studia wyŜsze w zakresie bibliotekoznawstwa na 
poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub 
rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki 
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła: 

     - studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
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bibliotekoznawstwa lub 
     - pomaturalne studium bibliotekarskie. 

5.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-
bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada równieŜ osoba, 
która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
bibliotekoznawstwo. 
6. Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, która spełnia 
wymagania kwalifikacyjne określone w: 
-  Porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski oraz 
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, 
poz. 20 )  
- Porozumieniu pomiędzy Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 1995 
r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli 
religii (Dz. Urz. MENiS Nr 3, poz. 7), 
- Porozumieniu pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz Ministrem 
Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie kwalifikacji 
zawodowych wymaganych od nauczycieli religii kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Dz. Urz. MEN Nr 3, 
poz. 18). 
7. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 
realizowanych w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych oraz 
zajęć szkolenia sportowego w szkołach i klasach sportowych oraz 
szkołach mistrzostwa sportowego posiada osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły, 
określone w pkt 1.1, 2, 3.1, lub 
  b)   posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy trenera lub 
instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z 
przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w 
dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich 
uzyskiwania, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 
8. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia 
praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego 
posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, określone w  
pkt 1.1. - 4, w zakresie przedmiotu lub zajęć, które prowadzi. 
9. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach, o których 
mowa w pkt 1.1. – 3.3, 8, 13, 15 i 16, posiada osoba, która legitymuje 
się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.). 
10. 1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych i innych 
przedmiotów wykładanych w języku obcym w nauczycielskich 
kolegiach języków obcych posiada osoba, która ukończyła: 
  a)   studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego 
języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka 
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obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   studia wyŜsze w kraju, w którym językiem urzędowym jest 
dany język obcy nauczany w kolegium, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne. 
10.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.1, 2, 3, i 8, z 
wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych, posiada 
osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje określone w pkt 10.1 lub 
  b)   ukończyła studia pierwszego stopnia: 

 - na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub  

  - w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w 
zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne, lub 
  c)   ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w 
specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub 
  d)   ukończyła studia wyŜsze na dowolnym kierunku (specjalności) i 
legitymuje się: 

    - świadectwem złoŜenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z 
danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku*, lub 

    - świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu 
zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku*, oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne. 
10.3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i placówkach, o których mowa w pkt 3.1., 
posiada równieŜ osoba, która: 
  a)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej 
specjalności oraz legitymuje się: 

    - świadectwem złoŜenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z 
danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku, 
lub 

    - świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu 
zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku* do 
rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złoŜenia 
państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego 
stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku*. 
10.4. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i 
klasach I-III szkół podstawowych posiada równieŜ osoba, która ma 
kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół 
podstawowych określone w pkt 3.1. lub 3.2., a ponadto legitymuje się 
świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co 
najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku*, i która 
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
wczesnego nauczania danego języka obcego. 
 11. Kwalifikacje do nauczania w szkołach (oddziałach) 
dwujęzycznych przedmiotów innych niŜ języki obce oraz do 
prowadzenia zajęć w języku obcym posiada osoba, która ma 
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
danym typie szkoły, a w zakresie znajomości języka, w którym 
naucza lub prowadzi zajęcia: 



 13 

  a)   ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia w 
specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w 
zakresie danego języka obcego lub 
  b)   ukończyła studia pierwszego stopnia: 

    - na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego lub 
    - w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej, 

lub 
  c)   ukończyła studia wyŜsze w kraju, w którym językiem 
urzędowym jest dany język obcy, lub 
  d)   ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w 
specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub 
  e)   legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego 
w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w 
załączniku*. 
12.1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć w grupach, 
oddziałach, przedszkolach lub szkołach umoŜliwiających uczniom 
podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, etnicznej i 
językowej posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub w danym 
typie szkoły, a ponadto zna język danej mniejszości narodowej, 
etnicznej lub język regionalny, w którym naucza lub prowadzi 
zajęcia. 
12.2. Znajomość języka, o której mowa w ust. 1, potwierdza się 
dyplomem ukończenia studiów wyŜszych na kierunku filologia w 
specjalności danego języka, dyplomem ukończenia nauczycielskiego 
kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu 
językowi lub świadectwem znajomości danego języka, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z 
dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 
oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206), albo zaświadczeniem wydanym przez 
organizację społeczną mniejszości narodowej, etnicznej lub 
społeczności posługującej się językiem regionalnym. 
13. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, 
gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, 
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych 
ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieŜy z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach 
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi, ośrodkach 
umoŜliwiających dzieciom i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieŜy z upośledzeniem 
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi realizację 
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki, a takŜe kwalifikacje do prowadzenia 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada osoba, 
która: 
  a)   ukończyła studia wyŜsze w zakresie oligofrenopedagogiki lub 
  b)   ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
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nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w 
pkt 1.1. – pkt 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs 
kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, lub 
  c)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
oligofrenopedagogika. 
13.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, 
gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, 
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych 
ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieŜy z 
niepełnosprawnościami niewymienionymi w pkt 13.2., posiada 
osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju 
placówki, określone w pkt 1.1. – pkt 4, a ponadto ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna 
w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do 
niepełnosprawności uczniów, lub 
  c)   studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów. 
13.3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-
wychowawcy w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 13.2., 
posiada osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w 
pkt 1.1. – pkt 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs 
kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do 
niepełnosprawności uczniów, lub 
  b)   ukończyła studia wyŜsze w zakresie odpowiednim do 
niepełnosprawności uczniów, lub 
  c)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub 
  d)   ukończyła studia wyŜsze na dowolnym kierunku (specjalności) i 
studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki 
specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
  e)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej 
niŜ wymieniona w ppkt c i kurs kwalifikacyjny w zakresie 
pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów. 
13.4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka posiada osoba, która ukończyła: 
  a)   studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyŜsze 
na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyŜsze 
na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto 
ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 
13.5. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach 
specjalnych i szkołach specjalnych posiada osoba, która ma 
kwalifikacje wymagane do nauczania języków obcych w danym 
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typie szkoły, określone w pkt 10.2. – 10.4. 
14. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w 
młodzieŜowych ośrodkach wychowawczych i młodzieŜowych 
ośrodkach socjoterapii posiada osoba, która ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub 
socjoterapia, lub 
  c)   studia wyŜsze na dowolnym kierunku (specjalności) i studia 
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub 
socjoterapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
  d)   zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs 
kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii. 
15. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach 
wchodzących w skład młodzieŜowych ośrodków wychowawczych i 
młodzieŜowych ośrodków socjoterapii posiada osoba, która ma 
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
danym typie szkoły, określone w pkt 1.1. – pkt 4., a ponadto 
ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub 
socjoterapia, lub 
  c)   studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
resocjalizacji lub socjoterapii. 
16.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 
posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, określone w pkt 1.1. – 
pkt 3., pkt 5. i pkt 10., a ponadto ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze w zakresie resocjalizacji lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja, lub 
  c)   studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
resocjalizacji. 
16.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w 
zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich posiada osoba, 
która ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze w zakresie resocjalizacji oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja, lub 
  c)   studia wyŜsze na dowolnym kierunku (specjalności) i studia 
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
  d)   zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs 
kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji. 
17.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w 
szkołach w zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem 
umysłowym posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, określone 
w pkt 1.1. – 3, 5 i 10, a ponadto ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze w zakresie oligofrenopedagogiki lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
oligofrenopedagogika, lub 
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  c)   studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
oligofrenopedagogiki. 
17.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w 
zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym 
posiada osoba, która ukończyła: 
  a)   studia wyŜsze w zakresie oligofrenopedagogiki oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
oligofrenopedagogika, lub 
  c)   studia wyŜsze na dowolnym kierunku (specjalności) i studia 
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
oligofrenopedagogiki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 
  d)   zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs 
kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. 
 18. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa 
w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.1. – 3, 13, 14, 16,i 
17, posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku 
psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom 
lub posiada dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej, o którym 
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, 
poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120), oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne. 
19.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga 
w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.1, posiada osoba, 
która ukończyła: 
  a)   studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności 
odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub 
  b)   studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia 
podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne. 
19.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga 
w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 2 i 3, posiada osoba, 
która: 
  a)   ma kwalifikacje określone w pkt 19.1 lub 
  b)   ukończyła: 

    - studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności 
odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub 

    - studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i 
studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne. 
19.3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga 
w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 13, 14, 16 i 17, 
posiada osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje określone w pkt 19.1 lub 19.2, a ponadto 
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów 
lub rodzaju placówki, lub 
  b)   ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym rodzaju szkoły i placówki, określone w pkt 13, 
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14, 16 i 17, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów 
lub rodzaju placówki, lub 
  c)   ukończyła studia wyŜsze na kierunku pedagogika lub 
pedagogika specjalna w specjalności odpowiedniej do 
niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne. 
20. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy 
w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1. 1, posiada osoba, 
która ukończyła: 
  a)   studia magisterskie w zakresie logopedii oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia 
podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne. 
20.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy 
w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 2, 3, 14, 16 i 17, 
posiada osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje określone w pkt 20.1 lub 
  b)   ukończyła: 

    - studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne lub 

    - studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i 
studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne. 
21. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 
zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.1, 
posiada osoba, która ukończyła: 
  a)   studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
  b)   studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia 
podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne. 
21.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 
zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 2 i 3, 
posiada osoba, która: 
  a)   ma kwalifikacje określone w pkt 21.1 lub 
  b)   ukończyła: 

    - studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

    - studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i 
studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne. 
21.3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy 
zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 13, 
14, 16 i 17, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w pkt 
21.1 lub 21.2, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs 
kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do 
niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki. 
22. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga i 
psychologa w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych 
posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w 
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przepisach w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych 
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 
23. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-
wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w 
internatach posiada osoba, która: 
  a)   ukończyła studia wyŜsze na kierunku pedagogika w specjalności 
odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne lub 
  b)   ukończyła studia wyŜsze na dowolnym kierunku (specjalności) i 
studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada 
przygotowanie pedagogiczne, lub 
  c)   ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica 
szkolna lub internat, określone w pkt 1.1 -3. 
24.1. Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych posiadają 
osoby legitymujące się dyplomem ukończenia: 
a) studiów magisterskich w wyŜszej szkole muzycznej na kierunku 
(specjalności): 
 -  zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych 
zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, 
 -  zbliŜonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych 
zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają 
znaczący dorobek artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub 
rodzaju prowadzonych zajęć, 
b) studiów magisterskich na kierunku muzykologia w innej niŜ 
wyŜsza szkoła muzyczna szkole wyŜszej oraz przygotowaniem 
pedagogicznym. 
24.2. Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych I stopnia i 
w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia kwalifikacje 
do nauczania posiadają osoby: 
a)    posiadające kwalifikacje określone w pkt 24.1, lub 
b) legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyŜszych 
zawodowych w wyŜszej szkole muzycznej na kierunku (specjalności) 
zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych 
zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym. 
24.3 Kwalifikacje do nauczania w policealnych szkołach 
muzycznych posiadają osoby, które:  
a) mają kwalifikacje określone w pkt 24.1, lub 
b) legitymują się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w 
innej niŜ wyŜsza szkoła muzyczna wyŜszej szkole artystycznej na 
kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliŜonym do nauczanego 
przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz z przygotowaniem 
pedagogicznym.  
24.4 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzycznych, 
przewidzianych jako obowiązkowe w ramowym planie nauczania w 
szkołach baletowych, oraz do realizacji akompaniamentu posiadają 
osoby, o których mowa w pkt 24.1. 
25.1 Kwalifikacje do nauczania w szkołach plastycznych i 
policealnych szkołach plastycznych posiadają osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia: 

a) studiów magisterskich w wyŜszej szkole plastycznej na 
kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem 
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lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem 
pedagogicznym, 

b) studiów magisterskich w wyŜszej szkole plastycznej na 
innym kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem 
pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek 
artystyczny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju 
prowadzonych zajęć, 

c) studiów magisterskich w innej niŜ wyŜsza szkoła 
artystyczna szkole wyŜszej na kierunku (specjalności) 
zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem 
prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym. 

25.2 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu w 
szkołach plastycznych i policealnych szkołach plastycznych 
posiadają osoby, które: 

a) mają kwalifikacje określone w pkt 25.1., lub 
b) legitymują się świadectwem dojrzałości i dyplomem 

ukończenia szkoły policealnej w zakresie odpowiedniego 
kierunku (specjalności), co najmniej dwuletnim staŜem pracy 
lub tytułem robotnika (pracownika) wykwalifikowanego w 
zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem 
pedagogicznym, 

c) legitymują się świadectwem dojrzałości technikum lub szkoły 
równorzędnej w zakresie odpowiedniego kierunku 
(specjalności), co najmniej dwuletnim staŜem pracy lub 
tytułem robotnika (pracownika) wykwalifikowanego             
w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowaniem 
pedagogicznym, 

d) legitymują się tytułem mistrza w zawodzie, którego będzie 
nauczać oraz przygotowaniem pedagogicznym. 

26. Kwalifikacje do nauczania w szkołach baletowych posiadają 
osoby, które uzyskały zawód tancerza oraz legitymują się dyplomem 
ukończenia: 

a) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z 
nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć 
oraz przygotowaniem pedagogicznym, 

b) studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliŜonym 
do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć 
oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają 
znaczący dorobek z zakresu nauczanego przedmiotu lub 
rodzaju prowadzonych zajęć, 

c) studiów wyŜszych zawodowych na kierunku (specjalności) 
zgodnym  lub zbliŜonym do nauczanego przedmiotu lub 
rodzaju prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem 
pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek z zakresu 
nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. 

27. Kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć w placówkach 
kształcenia artystycznego posiadają osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia: 

a) studiów magisterskich w wyŜszej szkole artystycznej na 
kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliŜonym do 
nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć oraz 
przygotowaniem pedagogicznym, 
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b) studiów magisterskich w wyŜszej szkole artystycznej na 
innym kierunku (specjalności) oraz przygotowaniem 
pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek artystyczny 
z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju  prowadzonych 
zajęć, 

c) studiów magisterskich w innej niŜ wyŜsza szkoła artystyczna 
szkole wyŜszej na kierunku (specjalności) zgodnym z 
nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć 
oraz przygotowaniem pedagogicznym, 

d) studiów wyŜszych zawodowych w wyŜszej szkole artystycznej 
na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym 
przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz 
przygotowaniem pedagogicznym, 

e) szkoły artystycznej w zakresie zgodnym z nauczanym 
przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, świadectwem 
dojrzałości oraz przygotowaniem pedagogicznym. 

28. Kwalifikacje do nauczania sztuki cyrkowej posiadają osoby 
legitymujące się dyplomem ukończenia: 

a) studiów magisterskich w wyŜszej szkole wychowania 
fizycznego na kierunku (specjalności) zgodnym                             
z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć 
oraz przygotowaniem pedagogicznym, 

b) studiów magisterskich w wyŜszej szkole wychowania 
fizycznego na innym kierunku (specjalności) oraz 
przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają stopień 
naukowy doktora lub ukończyły studia podyplomowe albo 
inne prowadzone przez wyŜszą szkołę wychowania fizycznego 
z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych 
zajęć lub posiadają znaczący dorobek z zakresu nauczanego 
przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,  

c) studiów wyŜszych zawodowych w wyŜszej szkole 
wychowania fizycznego zgodnym  z nauczanym przedmiotem 
lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem 
pedagogicznym, 

d) policealnego studium cyrkowego, świadectwem dojrzałości 
oraz przygotowaniem pedagogicznym. 

 
*ZAŁ ĄCZNIK 
ŚWIADECTWA POTWIERDZAJ ĄCE ZNAJOMO ŚĆ 
JĘZYKÓW OBCYCH  
1. Podstawowa znajomość języka: 
  1)   język angielski: 
a)   First Certificate in English (FCE), University of Cambridge 
ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate), ocena A lub B, 
b)  International English Language Testing System (IELTS), z 
wynikiem 5,0 pkt - 6,0 pkt, 
c)  Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

  Educational Testing Service, Princeton, USA: 
–      wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 
57 pkt, 
–     wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo 



 21 

minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z 
egzaminu ustnego (TSE), 
–     wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo 
minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z 
egzaminu ustnego (TSE), 
d)  City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, 
writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący 
równieŜ pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - 
poziom "Communicator" 
łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International 
(Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym równieŜ 
pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - 
poziom "Communicator"; 
  2)   język niemiecki: 
a)  Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache 
(ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut, 
b)  Goethe - Zertifikat B2, Goethe - Institut; 
  3)   język francuski: 
a)  Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF - Premier Degré), 
b)  Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) B2, 
c)  Diplôme de Langue Française (DL), Alliance Française; 
  4)   język włoski: 
a)  Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), 
Università Stranieri di Siena, 
b)  Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 
(CELI3), Università Stranieri di Perugia; 
  5)   język hiszpański: 
a)  Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), 
Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca, 
b)  Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel 
Intermedio), Instituto Cervantes. 
2. Zaawansowana znajomość języka: 
  1)   język angielski: 
a)  Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge 
ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate), ocena A, B lub C, 
b)  International English Language Testing System (IELTS), z 
wynikiem 6,5 pkt - 7,0 pkt, 
c)  Test of English as a Foreign Language Educational Testing 
Service (TOEFL), Princeton, USA: 
–      wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum  
87 pkt, 
–      wersja CBT (komputerowa) - minimum 213 pkt i dodatkowo 
minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z 
egzaminu ustnego - TSE, 
–      wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt i dodatkowo 
minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z 
egzaminu ustnego - TSE, 
d)  City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, 
writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący równieŜ 
pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom 
"Expert" 
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łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International 
(Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym równieŜ pod 
nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom 
"Expert"; 
  2)   język niemiecki: 
a)  Goethe-Zertifikat C1 - Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), 
Goethe - Institut, 
b)  Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), 
Kultusministerkonferenz, 
c)  Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (ÖSD), 
Österreich Institut; 
  3)   język francuski: 
a)  Certificat d'acces au DALF, Commission Nationale du 
DELF/DALF, Sèvres - Francja, 
b)  Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF), 
c)  Diplôme Supérieur d'Etudes Françaises (DS), Alliance Française; 
  4)   język włoski: 
a)  Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), 
Università Stranieri di Siena, 
b)  Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 
(CELI4), Università Stranieri di Perugia; 
  5)   świadectwa złoŜenia egzaminu państwowego z języka obcego 
przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie 
zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 
1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz. 
Urz. MEN Nr 7, poz. 44). 
3. Biegła znajomość języka: 
  1)   język angielski: 
a)  Certificate of Proficiency in English (CPE), University of 
Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C, 
b)  International English Language Testing System (IELTS), z 
wynikiem 7,5 pkt - 9,0 pkt, 
c)  Test of English as a Foreign Language Educational Testing 
Service (TOEFL), Princeton, USA: 
–     wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 
110 pkt, 
–      wersja CBT (komputerowa) - minimum 250 pkt i dodatkowo 
minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z 
egzaminu ustnego - TSE, 
–      wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt i dodatkowo 
minimum 5 pkt z pracy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z 
egzaminu ustnego -TSE, 
d)  City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, 
writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący 
równieŜ pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – 
poziom "Mastery"  
łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International 
(Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funkcjonującym równieŜ pod 
nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom 
"Mastery"; 
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  2)   język niemiecki: 
a)  Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe - Institut, 
b)  Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe - Institut, 
c)  Goethe - Zertifikat C2 - Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), 
Goethe - Institut; 
  3)   język francuski: 
a)  Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Sèvres - 
Francja, 
b)  Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance 
Française; 
  4)   język włoski: 
a)  Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5 
(CELI5), Università Stranieri di Perugia, 
b)  Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), 
Università Stranieri di Siena; 
  5)   język hiszpański: 
a)  Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DSE), 
Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca, 
b)  Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel 
Superior), Instituto Cervantes. 
4. Egzaminy nauczycielskie 
Świadectwa złoŜenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z 
języka obcego stopnia I lub II przed Państwową Komisją 
Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów 
państwowych z języków obcych. 
 
 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
- przestrzeganie podstawowych zasad moralnych 
- spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania 

zawodu, 
- pełna zdolność do czynności prawnych, 
- korzystanie z praw publicznych, 
- brak postępowań w toku: karnych, dyscyplinarnych, lub o 

ubezwłasnowolnienie, 
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  

2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 

2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna 
zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50,  
poz. 400), 

- rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r.                                
w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół 
artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz. U. Nr 14, 
poz. 135), 
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- porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. 
MEN Nr 4, poz. 20), 

- porozumienie pomiędzy Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 
1995 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od 
nauczycieli religii (Dz. Urz. MENiS Nr 3, poz. 7), 

- porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną oraz 
Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2001 r.                      
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli 
religii kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
(Dz. Urz. MEN Nr 3, poz. 18), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244,  poz. 
1626). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
 
 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 
 
Nazwa zawodu regulowanego  TRENER poszczególnych stopni (klasy II, klasy I, klasy 

mistrzowskiej) 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
 

3422 

Wymagane wykształcenie, 
wymagania kwalifikacyjne, 
dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

trenerem klasy drugiej (II) moŜe być osoba, która: 
- ukończyła studia wyŜsze na kierunku wychowanie fizycznie ze 

specjalizacją trenerską w danym sporcie lub kierunek sport ze 
specjalizacją trenerską w danym sporcie w wymiarze co najmniej 
400 godzin, lub 

- posiada tytuł, przez okres co najmniej dwóch lat, instruktora ze 
specjalizacją w danym sporcie i ukończyła trenerskie studia 
podyplomowe, w wymiarze co najmniej 400 godzin, lub 

- posiada tytuł, przez okres co najmniej dwóch lat, instruktora ze 
specjalizacją w danym sporcie, posiada co najmniej świadectwo 
dojrzałości, ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy 
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drugiej i zdała egzamin końcowy (kurs powinien trwać co najmniej 
400 godzin). 

 
Trenerem klasy pierwszej (I) moŜe być osoba, która: 
- posiada co najmniej świadectwo dojrzałości, 
- posiada co najmniej trzyletni staŜ pracy trenerskiej ze stopniem 

trenera klasy drugiej, 
- posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej, 
- ukończyła specjalistyczny kurs  na stopień trenera klasy pierwszej 

w wymiarze co najmniej 60 godzin i zdała egzamin końcowy. 
 
Trenerem klasy mistrzowskiej moŜe być osoba, która: 
- ukończyła studia wyŜsze, 
- posiada co najmniej dwuletni staŜ pracy ze stopniem trenera klasy 

pierwszej, 
- posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej, 
- ukończyła kurs specjalistyczny na stopień trenera klasy 

mistrzowskiej w wymiarze co najmniej 60 godzin i zdała egzamin 
końcowy. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,  
poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), 

– rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji 
zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44, poz. 233). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego  INSTRUKTOR SPORTU 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
 

3422 

Wymagane wykształcenie:  
– co najmniej średnie. 
 

Wymagania kwalifikacyjne  instruktorem sportu moŜe być osoba, która: 
- ukończyła studia wyŜsze na kierunku wychowanie fizyczne ze 

specjalizacją instruktorską w danym sporcie lub kierunek sport ze 
specjalizacją trenerską w danym sporcie w wymiarze co najmniej 
250 godzin, lub 

- posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła 
specjalistyczny kurs instruktorów w danym sporcie i zdała egzamin 
końcowy (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin). 
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Podstawa prawna – ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127,  

poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), 
– rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji 
zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44, poz. 233). 
 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
DETEKTYW  
 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
341101 
 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

 
– co najmniej średnie. 
 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

 
– zdanie egzaminu na licencję detektywa przed właściwą komisją 

albo uzyskanie w trybie odrębnych przepisów decyzji w sprawie 
uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
− obywatelstwo polskie lub obywatelstwo  innego państwa 

członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

− ukończone 21 lat, 
− pełna zdolność do czynności prawnych, 
− niekaralność prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
− pozytywna opinia wynikająca z wywiadu środowiskowego, 
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przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) 
Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo w 
przypadku obywatela innego państwa członkowskiego UE, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – przez 
organ odpowiedniego szczebla i kompetencji w państwie 
członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA, 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, 

− nie toczące się postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

− bezwzględną przesłanką negatywną jest zwolnienie dyscyplinarne z 
Policji, StraŜy Granicznej,  Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, 
prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim 
UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA  w ciągu ostatnich 5 lat, 

- zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań,    
stwierdzona orzeczeniem lekarskim. 

 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 

 
– ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 ze zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Rejestr osób, którym wydano licencje, zwany „rejestrem detektywów” 
Organ prowadzący – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
brak obowiązku naleŜenia do samorządu zawodowego. 
 

Nowe wymagania: zgodnie ustawą z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie ustawy o 
usługach detektywistycznych  (Dz.U. 11, Nr 6 poz. 17), która wchodzi 
w Ŝycie z dniem 11 lipca 2011 r. osoba ubiegając się o licencję 
detektywa będzie musiała posiadać jedynie zdolność psychiczną do 
wykonywania czynności detektywa, stwierdzoną orzeczeniem 
lekarskim. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ PIERWSZEGO 
STOPNIA 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
541308 
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Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

 
– ukończenie szkoły podstawowej. 
 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
– legitymowanie się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej 

placówki oświatowej potwierdzających uzyskanie 
specjalistycznego wykształcenia, albo  

– pełnienie nienagannej słuŜby w stopniu podoficera lub chorąŜego 
w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo 

– ukończenie kursu pracownika ochrony pierwszego stopnia i zdanie 
egzaminu przed właściwą komisją, albo  

– uzyskanie w trybie odrębnych przepisów  decyzji w sprawie 
uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej 
pierwszego stopnia.  

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
− obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa 

członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

−  ukończone 21 lat, 
− pełna zdolność do czynności prawnych stwierdzona własnym 

oświadczeniem, 
− niekaralność  prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo 

umyślne, 
− nienaganna opinia komendanta komisariatu Policji właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania  
− zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań, 

stwierdzona orzeczeniem lekarskim, 
− uregulowany stosunek do słuŜby wojskowej. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
– ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.). 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
 
brak. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
brak obowiązku naleŜenia do samorządu zawodowego. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 

PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ DRUGIEGO STOPNIA  
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Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
541309 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
 
co najmniej średnie. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
– legitymowanie się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej 

placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie 
specjalistycznego wykształcenia, albo  

– pełnienie nienagannej słuŜby w stopniu oficera w Biurze Ochrony 
Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo  

– ukończenie kursu pracownika ochrony drugiego stopnia i zdanie 
egzaminu przed właściwą komisją, albo  

– uzyskanie w trybie odrębnych przepisów decyzji w sprawie 
uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej 
drugiego stopnia.  

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
− obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa 

członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

− ukończone 21 lat, 
− pełna zdolność do czynności prawnych stwierdzona własnym 

oświadczeniem, 
− niekaralność  prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo 

umyślne,  
−  nienaganna opinia komendanta komisariatu Policji właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania,  
−  zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań,     

stwierdzona orzeczeniem lekarskim. 
 
Podstawa prawna: 
 
 

 
– ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.). 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
brak. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
brak obowiązku naleŜenia do samorządu zawodowego. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 
PIERWSZEGO STOPNIA 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

541310 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

– zawodowe.  
 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

– zawodowe techniczne o specjalności:  elektronicznej, elektrycznej, 
łączności, mechanicznej, albo  

– przyuczenie do wyŜej wymienionych zawodów na podstawie 
odrębnych przepisów, albo  

– ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego 
pierwszego stopnia, albo  

– uzyskanie w trybie odrębnych przepisów decyzji w sprawie 
uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia 
technicznego pierwszego stopnia. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

− ukończone 18 lat, 
− obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa 

członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

− pełna zdolność do czynności prawnych, stwierdzona własnym 
oświadczeniem, 

− niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne,  
− nienaganna opinia komendanta komisariatu Policji właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania,  
−  zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań,      

stwierdzona orzeczeniem lekarskim. 
Podstawa prawna: 
 

– ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  
(Dz. U. z 2005r. Nr 145 ze zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
brak. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

brak obowiązku naleŜenia do samorządu zawodowego. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

PRACOWNIK ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 
DRUGIEGO STOPNIA 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
541311 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
co najmniej średnie 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

– co najmniej średnie techniczne o specjalności: elektronicznej, 
elektrycznej, łączności, mechanicznej, albo  

– stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie 
odrębnych przepisów, albo  

– uzyskanie w trybie odrębnych przepisów decyzji w sprawie 
uznania kwalifikacji w zawodzie pracownika zabezpieczenia 
technicznego drugiego stopnia. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
− obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa 

członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

−  ukończone 21 lat, 
− pełna zdolność do czynności prawnych, stwierdzona własnym 

oświadczeniem, 
− niekaralność prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, 
− nienaganna opinia komendanta komisariatu Policji właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania,  
− zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań,    

stwierdzona orzeczeniem lekarskim. 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 

 
– ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 145 ze zm.). 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
brak. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
brak obowiązku naleŜenia do samorządu zawodowego. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 
 

 
STRAśAK 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

541101 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 

 
co najmniej średnie 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu straŜaka 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w 
jednostkach ochrony przeciwpoŜarowej 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

– ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). 

 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
 
Brak rejestru dla zawodu straŜak 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 

Na podstawie art.17,  ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 199 7 r (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz.483) jest mowa o 
tworzeniu samorządu zawodowego na drodze ustawy. Nie ma ustawy 
dotyczącej samorządu zawodowego straŜaków. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
TECHNIK PO śARNICTWA 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
311919 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
co najmniej średnie. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
posiadanie tytułu zawodowego technika poŜarnictwa. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w 
jednostkach ochrony przeciwpoŜarowej. 

Podstawa prawna: 
 
 

– ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

brak rejestru dla zawodu technik poŜarnictwa. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
Na podstawie art.17,  ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 199 7 r (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz.483) jest mowa o 
tworzeniu samorządu zawodowego na drodze ustawy. Nie ma ustawy 
dotyczącej samorządu zawodowego techników poŜarnictwa. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
INśYNIER POśARNICTWA 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
214910 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

 
wyŜsze. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

 
posiadanie tytułu zawodowego inŜyniera poŜarnictwa. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
spełnienie warunków fizycznych i psychicznych do pracy w 
jednostkach ochrony przeciwpoŜarowej. 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 

 
 
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
brak rejestru dla zawodu inŜynier poŜarnictwa. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
na podstawie art.17,  ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 199 7 r (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz.483) jest mowa o 
tworzeniu samorządu zawodowego na drodze ustawy. Nie ma ustawy 
dotyczącej samorządu zawodowego inŜynierów poŜarnictwa. 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
 
Nazwa zawodu regulowanego: PRACOWNIK SOCJALNY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
 

341205 
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Wymagane wykształcenie: - średnie zawodowe w zawodzie pracownika socjalnego (dyplom 
uzyskania tytułu w zawodzie pracownik socjalny) ALBO 

- wyŜsze zawodowe o kierunku „praca socjalna”, ALBO 
- wyŜsze o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego na kierunkach: pedagogika, pedagogika 
specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia 
lub nauki o rodzinie. 

Wymagania kwalifikacyjne:  
Dodatkowe wymagania:  
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 

       Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), 
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym  

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 

r. w sprawie kolegiów pracowników słuŜb społecznych (Dz. U. Nr 
61, poz. 544), 

- rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej  z dnia 7 kwietnia 
2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach 
pracowników słuŜb społecznych (Dz. U. Nr 62, poz. 555), 

- rozporządzenie Ministra  Polityki  Społecznej  z dnia 25 stycznia 2008 r. 
w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika 
socjalnego realizowanej w szkołach wyŜszych (Dz. U. Nr 27, poz. 1588); 

- rozporządzenie Ministra Nauki  i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 
13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 
121, poz. 838, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 
lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych 
kierunków oraz poziomów kształcenia, a takŜe trybu tworzenia i 
warunków jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 
międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U., Nr 164, poz. 1166 
zał., z późn. zm.) 

- rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598); 

- statut Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej będący załącznikiem do 
zarządzenia nr 117 Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 października 2007 
r. w sprawie nadania statutu  Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej 
(M.P. Nr 78, poz. 838, z późn. zm.).  

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym 

     rejestr nie jest prowadzony (obowiązek taki nie wynika z 
     przepisów prawnych). 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego 

     nie ma samorządu zawodowego dla tej grupy zawodowej. 
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Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW SPRAWIEDLIWO ŚCI 
 

Nazwa zawodu regulowanego: 
 

SYNDYK 

 Kod zawodu według 
klasyfikacji  zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

112019 

     Wymagane wykształcenie: 
 

– wyŜsze magisterskie. 

     Wymagania kwalifikacyjne: 
 licencję syndyka, warunkującą wykonywanie zawodu syndyka, moŜe 

uzyskać osoba fizyczna, która: 
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania 
czynności syndyka; 

3. ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
4. ukończyła wyŜsze studia i uzyskała tytuł magistra lub 

równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1; 
5. posiada nieposzlakowaną opinię; 
6. w okresie 15 lat przed złoŜeniem wniosku o licencję syndyka 

przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, 
przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 
1; 

7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 
8. nie jest podejrzana albo oskarŜona o przestępstwo ścigane z 

oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
9. nie jest wpisana do rejestru dłuŜników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego; 
10. złoŜyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją 

Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości; 
11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania 

czynności syndyka. 
 

    Dodatkowe wymagania: 
 

 

    Podstawa prawna: 
 

ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, 
poz. 850, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem  prowadzącym): 
 

lista osób posiadających licencje syndyka - prowadzona przez Ministra 
Sprawiedliwości i dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministra Sprawiedliwości. (http://bip.ms.gov.pl/) 

    Nazwa i adres samorządu       
    Zawodowego: 
 

brak samorządu ustawowego; 
organizacje : 

- Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Syndyków i  
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Likwidatorów, Warszawa, ul śurawia 32/34/521 
- Krajowa Izba Syndyków , ul. Jasnodworska 5 lok. 101a,  

01-745 Warszawa 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

TŁUMACZ PRZYSI ĘGŁY 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

264390 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 

– wyŜsze magisterskie. 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

tłumaczem przysięgłym moŜe być osoba fizyczna, która: 
1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach 
wzajemności, obywatelstwo innego państwa; 

2) zna język polski; 
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe 

lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu 
gospodarczego; 

5) ukończyła magisterskie studia wyŜsze na kierunku filologia lub 
ukończyła magisterskie studia wyŜsze na innym kierunku i studia 
podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego 
języka; 

6) złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności 
tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka 
obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza 
przysięgłego". 
 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

brak. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 
 

ustawa z dnia 25 listopada 2005 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego 
(Dz.U. Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista tłumaczy przysięgłych prowadzona przez Ministra 
Sprawiedliwości. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

brak samorządu zawodowego. 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW TRANSPORTU 
 

Nazwa zawodu regulowanego: DYśURNY RUCHU 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831204 
PKD 60.10.Z lub 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: a) średnie i tytuł zawodowy – technik o specjalności związanej z 
ruchem i przewozami kolejowymi, 

b) średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) średnie i tytuł zawodowy – technik 
– odbycie 29-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 

praktycznego, 
– odbycie 5 dni zajęć próbnych pod nadzorem, 

b) średnie 
– odbycie 43-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 

praktycznego, 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
– odbycie 10 dni zajęć próbnych pod nadzorem, 

● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 
Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 

lekarskim, 
– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 

pracodawcy. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: NASTAWNICZY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831207 
PKD 60.10.Z lub 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– odbycie 17-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego, 

– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
– odbycie pod nadzorem 5 dni zajęć próbnych na stanowisku 

nastawniczego,  
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: ZWROTNICZY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831211 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe  
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– odbycie 10-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego, 

– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
– odbycie pod nadzorem 3 dni zajęć próbnych, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 
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Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWNIK POCI ĄGU 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

511201 
PKD 60.10.Z lub 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: Kierownik pociągu pasaŜerskiego i towarowego: 
a) średnie oraz tytuł zawodowy technik – o specjalności związanej z 

ruchem i przewozami kolejowymi; tytuł zawodowy technik nie 
jest wymagany dla stanowiska kierownika pociągu 
pasaŜerskiego, 

b) zasadnicze zawodowe – 1 rok pracy na stanowisku ustawiacza 
lub odbycie przygotowania zawodowego. 

Kierownik pociągu gospodarczego i roboczego – zasadnicze 
zawodowe. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

Kierownik pociągu pasaŜerskiego i towarowego: 
– odbycie 26-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 

praktycznego, 
– odbycie szkolenia teoretycznego, według programu pracodawcy, 

z tym Ŝe kandydaci z tytułem zawodowym – technik o 
specjalności związanej z ekonomiką transportu kolejowego albo z 
ruchem i przewozami kolejowymi nie podlegają szkoleniu 
teoretycznemu, 

– odbycie pod nadzorem 3 dni zajęć próbnych. 
Kierownik pociągu gospodarczego i roboczego: 

– odbycie 13-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego, 

– odbycie szkolenia teoretycznego, według programu pracodawcy, 
z tym Ŝe kandydaci z tytułem zawodowym – technik o 
specjalności związanej z ekonomiką transportu kolejowego albo z 
ruchem i przewozami kolejowymi nie podlegają szkoleniu 
teoretycznemu, 

– odbycie pod nadzorem 3 dni zajęć próbnych, 
● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 
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– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 
Ponadto kierownicy pociągów, którzy prowadzą pociągi na 

liniach, na których znajdują się przejazdy przez tory kat. D lub E, 
winni posiadać uprawnienia do kierowania ruchem drogowym 
wynikające z art. 6 prawa o ruchu drogowym. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 
w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem 
drogowym (Dz. U. Nr 182 poz. 1784 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: USTAWIACZ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831210 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: a) średnie – zawodowy staŜ pracy: 1 rok w zespole manewrowym,  
b) zasadnicze zawodowe – zawodowy staŜ pracy: 3 lata w zespole 

manewrowym. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– odbycie 15-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego, 

– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
– odbycie pod nadzorem 10-dniowych zajęć próbnych, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
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poz. 2152, z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MANEWROWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831205 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– odbycie 22-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego, 

– odbycie szkolenia teoretycznego, według programu pracodawcy, 
– odbycie pod nadzorem 14-dniowych zajęć próbnych, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Ponadto manewrowi, którzy prowadzą ruch manewrowy na torach, na 
których znajdują się przejazdy przez tory kat. D lub E, winni 
posiadać uprawnienia do kierowania ruchem drogowym wynikające 
z art. 6 prawa o ruchu drogowym. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  
  (Dz.      U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: REWIDENT TABORU 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831209 
PKD 60.10.Z lub 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: a) średnie oraz tytuł zawodowy technik w specjalności mechanicznej 
lub elektrycznej, 
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b) zasadnicze zawodowe w specjalności mechanicznej lub 
elektrycznej. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) średnie: 
– 1 rok staŜu pracy przy wykształceniu średnim technicznym, 

b) zasadnicze zawodowe: 
– 2 lata pracy przy wykształceniu zasadniczym zawodowym; 

● odbycie 300-dniowego szkolenia praktycznego, 
● odbycie 42-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem, 
● odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: AUTOMATYK 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

742101, 741206; 741220 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: a) automatyk sterowania ruchem kolejowym: 
– średnie oraz tytuł zawodowy – technik lub 
– zasadnicze zawodowe o specjalności związanej ze sterowaniem 

ruchem kolejowym, 
b) automatyk aparatury sterowania ruchem kolejowym: 

– średnie oraz tytuł zawodowy technik lub 
– zasadnicze zawodowe o specjalności mechanicznej, elektrycznej, 

elektrotechnicznej, elektronicznej lub teletechnicznej. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) automatyk sterowania ruchem kolejowym: 
– zawodowy staŜ pracy: 1 rok na stanowiskach związanych z 

urządzeniami sterowania ruchem kolejowym albo w zawodzie 
mechanicznym, elektrycznym (elektrotechnicznym), 
elektronicznym lub teletechnicznym przy naprawie i utrzymaniu 
urządzeń srk oraz odbycie przygotowania zawodowego, 

b) automatyk aparatury sterowania ruchem kolejowym: 
– zawodowy staŜ pracy: 1,5 roku na stanowiskach związanych z 



 44 

urządzeniami sterowania ruchem kolejowym albo w zawodzie 
mechanicznym, elektrycznym (elektrotechnicznym), 
elektronicznym lub teletechnicznym przy naprawie i utrzymaniu 
urządzeń srk oraz odbycie przygotowania zawodowego, 

oraz 
– prace na torach czynnych moŜe wykonywać pod nadzorem, 
– staŜ stanowiskowy i szkolenie praktyczne według programu 

pracodawcy, 
– odbycie szkolenia teoretycznego z tym Ŝe kandydaci z tytułem 

zawodowym – technik o specjalności związanej ze sterowaniem 
ruchem kolejowym nie podlegają szkoleniu teoretycznemu, 

– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 
Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 

lekarskim, 
– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 

pracodawcy. 
Ponadto pracownik winien posiadać uprawnienia wynikające z art. 

54 prawa energetycznego. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z   
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: TOROMISTRZ  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

711605 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik o specjalności związanej z 
budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej, 

b) zasadnicze zawodowe o specjalności związanej z budową i 
utrzymaniem nawierzchni kolejowej. 

Wymagania a) średnie: 
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kwalifikacyjne: – staŜ zawodowy – 1 rok, 
– odbycie staŜu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według 

programu pracodawcy, 
– odbycie szkolenia teoretycznego, według programu pracodawcy, 

z tym Ŝe kandydaci z tytułem zawodowym – technik nie 
podlegają szkoleniu teoretycznemu,  

– odbycie pod nadzorem 24-dniowych zajęć próbnych, 
b) zasadnicze zawodowe: 

– staŜ zawodowy – 3 lata, 
– odbycie staŜu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według 

programu pracodawcy, 
– odbycie szkolenia teoretycznego, według programu pracodawcy, 
– odbycie pod nadzorem 24-dniowych zajęć próbnych, 

● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 
Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 

lekarskim, 
– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 

pracodawcy. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MOSTOWNICZY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

711604 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: średnie oraz tytuł zawodowy technik w specjalności związanej z 
budową i utrzymaniem dróg i mostów. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 5 lat staŜu pracy, 
– odbycie staŜu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według 

programu pracodawcy, 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, z 

tym Ŝe kandydaci z tytułem zawodowym – technik o specjalności 
związanej z budową i utrzymaniem dróg i mostów nie podlegają 
szkoleniu teoretycznemu, 

– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 
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Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: DRÓśNIK OBCHODOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

711602 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 1 rok pracy przy robotach torowych, 
– odbycie staŜu stanowiskowego i szkolenia praktycznego na 

odcinakach linii kolejowych według programu pracodawcy, 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, z 

tym Ŝe kandydaci z tytułem zawodowym – technik o specjalności 
związanej z budową i utrzymaniem dróg kolejowych nie podlegają 
szkoleniu teoretycznemu, 

– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 
Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 

lekarskim, 
– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 

pracodawcy. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: DRÓśNIK PRZEJAZDOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831201 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– odbycie 7 dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego, 

– odbycie szkolenia teoretycznego, według programu pracodawcy, z 
tym Ŝe kandydaci z tytułem zawodowym – technik o specjalności 
związanej z ruchem i przewozami kolejowymi lub budową i 
utrzymaniem dróg kolejowych nie podlegają szkoleniu 
teoretycznemu, 

– odbycie pod nadzorem 3-dniowych zajęć próbnych, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 
Ponadto dróŜnicy przejazdowi winni posiadać uprawnienia do 

kierowania ruchem drogowym wynikające z art. 6 prawa o ruchu 
drogowym. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem 
drogowym (Dz. U. Nr 182 poz. 1784 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: POMOCNIK MASZYNISTY POJAZDU TRAKCYJNEGO 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831107 
PKD 60.10.Z lub 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: a) średnie oraz tytuł zawodowy technik w specjalności mechanicznej, 
elektrycznej (elektronicznej) lub elektrotechnicznej, związanej z 
rodzajem trakcji, 

b)  
– średnie oraz tytuł zawodowy technika, ALBO 
– dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika, LUB 
– zasadnicze zawodowe oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego, 

ALBO 
– dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie 

zasadniczym, 
b) zasadnicze zawodowe w specjalności mechanicznej, lub 

elektrycznej: 
c) złoŜony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko pomocnika 

maszynisty w innym rodzaju trakcji, 
d) złoŜony egzamin kwalifikacyjny na kierowcę lokomotywy 

spalinowej o mocy do 300 KM. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) średnie oraz tytuł zawodowy technik:  
– 3 miesiące staŜu pracy przy naprawie i utrzymaniu pojazdów 

kolejowych odpowiedniej trakcji, 
– odbycie 35-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 

praktycznego dla danego rodzaju trakcji, 
– odbycie 15-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem dla danego 

rodzaju trakcji; 
b) średnie oraz tytuł zawodowy technik albo zasadnicze zawodowe: 

– 3 miesiące staŜu pracy przy naprawie i utrzymaniu pojazdów 
kolejowych odpowiedniej trakcji, 

– odbycie 65-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego dla danego rodzaju trakcji, 

– odbycie 30-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem dla danego 
rodzaju trakcji; 

c) złoŜony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko pomocnika 
maszynisty w innym rodzaju trakcji: 
– co najmniej 6 miesięcy staŜu pracy na stanowisku pomocnika 

maszynisty w innym rodzaju trakcji, 
– odbycie 45-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 

praktycznego dla danego rodzaju trakcji, 
– odbycie 75-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego; 

d) złoŜony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko kierowcy 
lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM: 
– co najmniej 1 rok w charakterze kierowcy lokomotywy 

spalinowej o mocy do 300 KM, 
– odbycie 26- lub 49-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 

praktycznego w zaleŜności od rodzaju trakcji, na którą kandydat 
jest szkolony, 

– odbycie 41- lub 79-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem w 
zaleŜności od rodzaju trakcji, na którą kandydat jest szkolony, 
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● odbycie szkolenia teoretycznego według odrębnego programu 
nauczania, 

● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 
Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 

lekarskim, 
– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 

pracodawcy. 
Ponadto pomocnicy maszynistów elektrycznych pojazdów 

trakcyjnych i spalinowych pojazdów trakcyjnych o przekładni 
elektrycznej winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 54 prawa 
energetycznego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA POJAZDU TRAKCYJNEGO  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831104 
PKD 60.10.Z lub 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: a) określone przy stanowisku pomocnika maszynisty pojazdu 
trakcyjnego, 

b) określone przy stanowisku pomocnika maszynisty pojazdu 
trakcyjnego, 

c) średnie i tytuł zawodowy – technik w specjalności mechanicznej 
lub elektrycznej. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) zawodowy staŜ pracy – 1 rok na stanowisku pomocnika maszynisty 
pojazdu trakcyjnego i przejechanie w tym czasie: 
1) 15 000 km w trakcji elektrycznej, 
2) 10 000 km w trakcji spalinowej, 
3) 5 000 km w trakcji parowej 
w zaleŜności na jaką trakcję jest kandydat szkolony, 
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– odbycie 15-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego dla trakcji elektrycznej lub spalinowej, 

– odbycie 20-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem dla danego 
rodzaju trakcji elektrycznej lub spalinowej, 

b) złoŜenie egzaminu kwalifikującego na stanowisko maszynisty w 
innym rodzaju trakcji, 
– zawodowy staŜ pracy co najmniej 1 rok na stanowisku maszynisty 

pojazdu trakcyjnego w tym rodzaju trakcji oraz co najmniej 30 
dni pracy przy naprawie i utrzymaniu pojazdów trakcyjnych, o 
których prawo kierowania kandydata się ubiega, 

– odbycie 95- lub 110-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego dla trakcji parowej, 

– odbycie 30-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem dla danego 
rodzaju trakcji, 

c) zawodowy staŜ pracy – 6 miesięcy na stanowisku pomocnika 
maszynisty odpowiedniego rodzaju trakcji: 
– odbycie 20-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem dla danego 

rodzaju trakcji, 
● odbycie szkolenia teoretycznego według odrębnego programu 

nauczania dla odpowiedniego rodzaju trakcji, 
● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 
Ponadto maszyniści elektrycznych pojazdów trakcyjnych i 

spalinowych pojazdów trakcyjnych o przekładni elektrycznej, winni 
posiadać uprawnienia wynikające z art. 54 prawa energetycznego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
późn. zm.) 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWCA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ O MOCY DO 
300 KM  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831102 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik w specjalności 
mechanicznej, 

b) zasadnicze zawodowe w specjalności mechanicznej. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) wykształcenie średnie: 
– 1 rok staŜu pracy, 

b) wykształcenie zasadnicze zawodowe: 
– 2 lata staŜu pracy, 

● odbycie 45-dniowego przygotowania zawodowego, 
● 30-dniowe zajęcia próbne wykonywane pod nadzorem, 
● odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 
Ponadto kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM o 

przekładni elektrycznej, winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 
54 prawa energetycznego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWCA DREZYNY I W ÓZKA MOTOROWEGO 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 

831101 
PKD 60.10.Z 
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pracy: 
Wymagane wykształcenie: a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik o specjalności 

mechanicznej, 
b) zasadnicze zawodowe o specjalności mechanicznej. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) średnie  
– 3 miesięczny staŜ pracy na stanowiskach rzemieślniczych przy 

naprawie i utrzymaniu pojazdów pomocniczych z napędem 
motorowym, 

b) zasadnicze zawodowe 
– 6 miesięczny staŜ pracy na stanowiskach rzemieślniczych przy 

naprawie i utrzymaniu pojazdów pomocniczych z napędem 
motorowym, 

● odbycie 63-dniowego staŜu stanowiskowego i szkolenia 
praktycznego, 

● odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
● 12-dniowe zajęcia próbne wykonywane pod nadzorem 
● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 
w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA WIELOCZYNNO ŚCIOWYCH I CI ĘśKICH 

MASZYN DO KOLEJOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I 
KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ  
SPECJALNOŚCI: 

1) maszynista oczyszczarki tłucznia w torze, 
2) maszynista profilaktyki tłucznia, 
3) maszynista stabilizatora dynamicznego, 
4) maszynista automatycznej podbijarki toru i podbijarki rozjazdów, 
5) maszynista koparki rowów, 
6) maszynista profilarki (ścinarki) ław torowiska, 
7) maszynista Ŝurawia kolejowego, 
8) maszynista zgniatarki tłucznia, 
9) maszynista dźwigu UK, 
10) maszynista wielowrzecionowej zakrętarki śrub stopowych, 
11) maszynista pociągu do wymiany nawierzchni kolejowej,  
12) maszynista pociągu do naprawy podtorza, 
13) maszynista wymieniarki podkładów, 
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14) maszynista odśnieŜarki torów, 
15) maszynista zgrzewarki szyn w torze, 
16) maszynista pojazdu do inspekcji mostów, 
17) maszynista drezyny pomiarowej, 
18) maszynista pojazdów kolejowych do wykonywania prac przy 

urządzeniach kolejowej sieci trakcyjnej. 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831106 
PKD 60.10.Z 

Wymagane wykształcenie: a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik w specjalności 
mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej, 

b) zasadnicze zawodowe o specjalności mechanicznej, 
elektrotechnicznej lub elektrycznej. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) średnie: 
– roczny staŜ pracy, w tym 6-miesięczny przy utrzymaniu i 

naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i budowlanych, 
b) zasadnicze zawodowe: 

– 2-letni staŜ pracy na stanowiskach rzemieślniczych przy 
utrzymaniu i naprawie maszyn do robót nawierzchniowych i 
budowlanych, 

● odbycie staŜu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według 
programu pracodawcy; 

● odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy; 
● 20-dniowe zajęcia próbne wykonywane pod nadzorem; 
● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego (dodatkowy egzamin dla: 

maszynistów kierujących pojazdem kolejowym, maszynistów 
obsługujących maszyny pozostające pod nadzorem dozoru 
technicznego, maszynistów obsługujących maszyny energetyczne). 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 
Ponadto maszyniści wieloczynnościowych i cięŜkich maszyn do 

kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, winni 
posiadać uprawnienia wynikające z art. 54 prawa energetycznego i art. 
23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
z późn. zm.), 
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ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w 

sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 
poz. 849, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA ZAKŁADOWY 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

UWAGA : uprawnienia do wykonywania zawodu maszynisty 
zakładowego uzyskane na podstawie rozporządzenia MI z dnia 16 
sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio 
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i 
warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe zachowują 
waŜność nie dłuŜej niŜ do 1 grudnia 2017 r.  
Od dnia 4 grudnia 2010 r. nie prowadzi się szkoleń na stanowisko 
maszynisty zakładowego. Zgodnie z art. 22 i art. 22b ust. 2 ustawy z 
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, maszynista 
zakładowy powinien posiadać licencję i świadectwo maszynisty. 
Dlatego w wykazie stanowisk zawartym w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z 
prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem 
określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów 
kolejowych metra, (Dz. U. Nr 59, poz. 301) nie jest wymienione 
stanowisko maszynisty zakładowego. 
 

Wymagane wykształcenie: – średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o 
transporcie kolejowym, uprawnienia maszynisty zakładowego 
uzyskane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio 
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i 
warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, zachowują moc nie 
dłuŜej niŜ do dnia 1 grudnia 2017 r. 
Kwalifikacje wymagane od kandydata zgodnie z ww. 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 
– Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty 

pojazdu trakcyjnego spalinowego lub elektrycznego uprawnia do 
wykonywania czynności maszynisty zakładowego, odpowiednio w 
danym rodzaju trakcji po zdaniu z wynikiem pozytywnym 
egzaminu weryfikacyjnego. 
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Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu: 
Wariant A 
1. ZłoŜony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko pomocnika 

maszynisty pojazdu trakcyjnego. 
2. Zawodowy staŜ pracy - 1 rok na stanowisku pomocnika 

maszynisty pojazdu trakcyjnego i przejechanie w tym czasie: 
1) 15 tys. km w trakcji elektrycznej, 
2) 10 tys. km w trakcji spalinowej, 
3) 5 tys. km w trakcji parowej 
- w zaleŜności od rodzaju trakcji, na którą kandydat jest 
szkolony. 
 

Wariant B 
1. ZłoŜony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko maszynisty 

w innym rodzaju trakcji. 
2. Zawodowy staŜ pracy - co najmniej 1 rok na stanowisku 

maszynisty pojazdu trakcyjnego w tym rodzaju trakcji oraz 
co najmniej 30 dni pracy przy naprawie i utrzymaniu 
pojazdów trakcyjnych, o których prawo kierowania kandydat 
się ubiega. 

 
Program przygotowania zawodowego: 

1. StaŜ stanowiskowy i szkolenie praktyczne - jednostka 
zatrudniająca pracownika. 

2. Szkolenie teoretyczne – od 20 do 140 godzin w zaleŜności od 
wariantu A czy B - według odrębnego programu nauczania. 

3. Zajęcia próbne - wykonywanie czynności pod nadzorem. 
 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

 
Podstawa prawna: – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 



 56 

Nazwa zawodu regulowanego: DYSPOZYTOR RUCHU METRA 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831202 
PKD 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 1 rok staŜu pracy na stanowisku dyŜurnego ruchu i stacji metra, 
– odbycie 90-dniowego szkolenia praktycznego, 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
– odbycie 30-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: DYśURNY RUCHU I STACJI METRA 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831203 
PKD 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– zawodowy staŜ pracy 6 miesięcy, 
– odbycie 32-dniowego szkolenia praktycznego, 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
– odbycie 15-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
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i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MANEWROWY METRA 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831206 
PKD 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: Zasadnicze zawodowe 
– 2 lata staŜu pracy w Metrze Warszawskim, 
– odbycie 9-dniowego szkolenia praktycznego, 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy,  
– odbycie 10 dni zajęć próbnych pod nadzorem, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MONTER URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM 

POCIĄGÓW 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

742115 
PKD 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: średnie oraz tytuł zawodowy – technik o specjalności elektrycznej. 
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Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 3 miesiące staŜu pracy na stanowisku praktykanta na montera 
urządzeń sterowania ruchem pociągów, 

– odbycie 13-dniowego szkolenia teoretycznego, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy, 
Ponadto pracownik winien posiadać uprawnienia wynikające z art. 

54 prawa energetycznego. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MONTER URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA I 

KONTROLI  DYSPOZYTORSKIEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

742116 
PKD 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: średnie oraz tytuł zawodowy – technik w specjalności elektronicznej. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 3 miesiące staŜu pracy na stanowisku praktykanta na montera 
urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, 

– odbycie 13-dniowego szkolenia teoretycznego, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy, 
Ponadto pracownik winien posiadać uprawnienia wynikające z art. 

54 prawa energetycznego. 
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Podstawa prawna:  ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 
w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA POCI ĄGU METRA 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831103 
PKD 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: średnie oraz tytuł zawodowy technik o specjalności elektrycznej lub 
elektronicznej. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– ukończenie kursu na stanowisko maszynisty taboru metra, 
– odbycie 88-dniowego szkolenia praktycznego, w tym 80 godzin 

prowadzenia pociągu metra pod nadzorem maszynisty, 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
– złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy, 
Ponadto pracownik winien posiadać uprawnienia wynikające z art. 

54 prawa energetycznego. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
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i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA POMOCNICZYCH POJAZDÓW 

KOLEJOWYCH METRA 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

831105 
PKD 60.21.A 

Wymagane wykształcenie: a) średnie oraz tytuł zawodowy technik w specjalności mechanicznej 
lub elektrycznej, 

b) zasadnicze zawodowe w specjalności mechanicznej lub 
elektrycznej. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

a) średnie: 
– 1 rok staŜu pracy przy wykształceniu średnim technicznym, 

b) zasadnicze zawodowe: 
– 2 lata pracy przy wykształceniu zasadniczym zawodowym o 

specjalności mechanicznej lub elektrycznej, 
● odbycie 52-dniowego szkolenia praktycznego, 
● odbycie szkolenia teoretycznego według programu pracodawcy, 
● odbycie 7-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem, 
● złoŜenie egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania pracy u danego 
pracodawcy. 
Ponadto maszyniści pomocniczych pojazdów kolejowych metra 

winni posiadać uprawnienia wynikające z art. 54 prawa 
energetycznego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych 
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego 
i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych 
stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212 
poz. 2152, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.), 
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ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), 
– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828, 
późn. zm.) 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: EGZAMINATOR  osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu 
kwalifikacji 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

235903 

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– -     posiadane prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 6 lat 
oraz prawo jazdy do kierowania pojazdami rodzaju objętego 
egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku; 

– uczestniczenie w 7 egzaminach państwowych w charakterze 
obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 3 takich 
egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez 
dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie 
pozytywnej opinii; 

– ukończenie kursu kwalifikacyjnego w wojewódzkim ośrodku 
ruchu drogowego; 

– zdanie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez: 
a) ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie 

sprawdzania kwalifikacji na wszystkie kategorie prawa jazdy, z 
wyjątkiem kategorii T; 

b) starostę - w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy 
kategorii T lub pozwolenia do kierowania tramwajem. 

Dodatkowe wymagania: – przedstawienie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenia 
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem; 

– niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym; 

– rękojmia naleŜytego wykonywania swoich obowiązków; 
– wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka 

województwa.  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

ewidencja egzaminatorów prowadzona przez marszałka 
województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
egzaminatora. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: INSTRUKTOR  osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania 

pojazdem silnikowym albo tramwajem 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

516502; 516501 

Wymagane wykształcenie: – średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– posiadanie, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do 
kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem, 

– ukończenie kursu kwalifikacyjnego w jednostce, 
– zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę. 

Dodatkowe wymagania: – przedstawienie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenia 
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem, 

– niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 

– wpis do ewidencji instruktorów prowadzonej przez starostę. 
Podstawa prawna: – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

ewidencja instruktorów prowadzona przez starostę powiatowego, 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania instruktora. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: RZECZOZNAWCA  SAMOCHODOWY  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

331505 

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 5-letnia praktyka w dziedzinie związanej z motoryzacją, 
– prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C, 
– posiadanie certyfikatu w zakresie rzeczoznawstwa 

samochodowego wydanego przez jednostkę akredytowaną w 
polskim systemie akredytacji. 

Dodatkowe wymagania: – niekaralność wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 
– wpis na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez 

ministra właściwego do spraw transportu. 
Podstawa prawna: – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

lista rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez ministra 
właściwego do spraw transportu. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: DORADCA  do spraw bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

242205 

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

- posiadanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw 
bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych - 
tzw. "świadectwo doradcy"; 

- świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która ukończyła z 
wynikiem pozytywnym "kurs początkowy" dla doradców i złoŜyła 
z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną 
powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego; 

- świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego 
inspektora transportu drogowego na okres 5 lat. WaŜność 
świadectwa doradcy przedłuŜa się na okres kolejnych 5 lat, jeŜeli 
doradca ukończył, w roku poprzedzającym określony datą termin 
upływu waŜności świadectwa, "kurs doskonalący" dla doradców i 
złoŜył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją powołaną 
przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. 

Dodatkowe wymagania: - ukończone 21 lat, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.);  

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września  2005 r. 
w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do 
spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1654). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWCA  pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o 

dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w 
zarobkowym transporcie drogowym 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

8332 

Wymagane wykształcenie: – podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem 
samochodowym, 

– uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej 
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przyspieszonej,  
– ukończenie szkolenia okresowego.  

Dodatkowe wymagania: ukończone: 
a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd 

samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa 
jazdy kategorii: 

– C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, 
– C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację 

wstępną przyśpieszoną, 
b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd 

samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa 
jazdy kategorii: 

– C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną 
przyśpieszoną, 

– D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, 
– D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach 

regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca 
uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, 

c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd 
samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa 
jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią 
kwalifikację wstępną przyśpieszoną; 

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku 
kierowcy, 

– brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku 
kierowcy, 

– kierujący pojazdem przewoŜącym materiały niebezpieczne 
zobowiązany jest uzyskać i posiadać przy sobie zaświadczenie o 
ukończeniu kursu dokształcającego kierowców pojazdów 
przewoŜących materiały niebezpieczne (zaświadczenie ADR). 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(Dz. U.  z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).  

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWCA  pojazdu samochodowego przeznaczonego 

konstrukcyjnie do przewozu powyŜej 5 osób łącznie z kierowcą w 
zarobkowym transporcie drogowym 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

833101/832203/832204 
 

Wymagane wykształcenie: – podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem 
samochodowym; 
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– uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej;  

– ukończenie szkolenia okresowego. 
Dodatkowe wymagania: ukończone: 

a) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd 
samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy 
kategorii: 

– –  D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, 
– –  D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach 

regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca 
uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, 

  b) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd 
samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy 
kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację 
wstępną przyśpieszoną; 
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku 

kierowcy, 
– brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku 

kierowcy. 
Podstawa prawna: – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(Dz. U.  z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWCA taksówki  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

832205 

Wymagane wykształcenie: – podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania  pojazdem 
samochodowym, 

– ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w zakresie transportu 
drogowego taksówką lub posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki 
w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w 
wykonywaniu tego transportu nie moŜe być dłuŜsza niŜ kolejnych 
6 miesięcy z przyczyn zaleŜnych od kierowcy, (egzamin 
przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez starostę). 

Dodatkowe wymagania: - ukończenie 21 lat, 
- niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa 

umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, 
wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, a ponadto 
za przestępstwa przeciwko Ŝyciu i zdrowiu oraz wolności 
seksualnej i obyczajności, 

- posiadanie licencji na transport drogowy taksówką. 
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(Dz. U.  z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),  
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 lutego 2002 r. w 
sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości 
opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu 
drogowego taksówką (Dz. U. Nr 12, poz. 118). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIERUJ ĄCY TRAMWAJEM (motorniczy) 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

833103 

Wymagane wykształcenie: – podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– posiadanie pozwolenia uprawniającego do kierowania tramwajem 
(pozwolenie moŜe uzyskać osoba, która ukończyła 20 lat, u której 
w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła wymagane 
szkolenie i zdała egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym); 

– pozwolenie wydawane jest na okres wynikający z terminów 
badań. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT SAMOLOTOWY ZAWODOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315308 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi 
świadectwami, 

− co najmniej 150 godzin lotu jako pilot samolotu podczas szkolenia 
zintegrowanego albo 200 godzin lotu podczas szkolenia 
modułowego, w tym co najmniej:  
a) 70 godzin lotu jako pilot dowódca samolotu podczas szkolenia 

zintegrowanego albo 100 godzin lotu podczas szkolenia 
modułowego, 

b) 20 godzin przelotu jako pilot dowódca samolotu, włączając w 
to przelot na odległość nie mniejszą niŜ 540 km (300 NM), 
podczas którego zostały wykonane dwa lądowania z 
całkowitym zatrzymaniem na dwu róŜnych lotniskach, 
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c) 10 godzin lotu na dwusterze według wskazań przyrządów, z 
których nie więcej niŜ 5 godzin moŜe być czasem ćwiczeń na 
urządzeniu treningowym, 

d) 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niŜ: 
– 5 godzin lotów szkoleniowych na dwusterze, w tym co 

najmniej 3 godziny przelotu, 
– 5 godzin lotów szkoleniowych samodzielnych, w tym co 

najmniej 3 godziny przelotu w nocy i 5 samodzielnych 
startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem; 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej orzeczenie 

lotniczo-lekarskie klasy 1. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 

100 poz. 696 z późn. zm.), 
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 

sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT SAMOLOTOWY LINIOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315308 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego potwierdzone odpowiednimi 
świadectwami, 

− posiadanie licencji pilota samolotowego zawodowego z wpisanymi 
do niej uprawnieniami: 
a) do lotów według wskazań przyrządów - IFR, 
b) uprawnieniem na typ samolotu określony w pkt 2 lit. a, chyba 
Ŝe ubiega się o równoczesne wydanie brakujących mu 
uprawnień wymienionych pod lit. a oraz b; 
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 2) wykonał co najmniej 1.500 godzin lotu jako pilot samolotu, w 
tym co najmniej: 
a) 500 godzin lotu na samolotach z załogą wieloosobową 

certyfikowanych zgodnie z przepisami JAR-25 albo przepisami 
równowaŜnymi do kategorii samolotów transportowych lub 
zgodnie z przepisami JAR-23 albo przepisami równowaŜnymi 
do kategorii samolotów transportu lokalnego, 

b) 250 godzin lotu jako pilot dowódca samolotu, lub 100 godzin 
lotu jako dowódca i 150 godzin lotu jako drugi pilot pełniący 
funkcję dowódcy pod nadzorem przy zachowaniu warunku 
zatwierdzenia nadzoru przez Prezesa Urzędu, 

c) 200 godzin przelotów jako pilot dowódca samolotu, w tym nie 
więcej niŜ 100 godzin wykonanych w charakterze drugiego 
pilota, wykonującego czynności dowódcy samolotu pod 
nadzorem, którego metody są zatwierdzone przez Prezesa 
Urzędu, 

d) 75 godzin lotu według wskazań przyrządów, z których nie 
więcej niŜ 30 godzin moŜe być czasem ćwiczeń na 
urządzeniach treningowych, 

e) 100 godzin lotu w nocy w charakterze dowódcy albo drugiego 
pilota samolotu; 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 21 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej orzeczenie 

lotniczo-lekarskie klasy 1. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 

100 poz. 696 z późn. zm.), 
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 

sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT ŚMIGŁOWCOWY ZAWODOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 

315311 
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specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi 
świadectwami, 

− wykonanie jako pilot śmigłowca co najmniej 135 godzin lotu, jeŜeli 
ukończył kurs szkolenia zintegrowanego, albo co najmniej 185 
godzin lotu podczas szkolenia modułowego, w tym nie mniej niŜ: 
a) 35 godzin lotu jako pilot dowódca śmigłowca, jeŜeli ukończył 

kurs szkolenia zintegrowanego albo 50 godzin lotu jako pilot 
dowódca śmigłowca podczas szkolenia modułowego, 

b) 10 godzin przelotu jako pilot dowódca śmigłowca, włączając w 
to przelot na odległość nie mniejszą niŜ 185 km (100 NM), 
podczas którego zostały wykonane dwa lądowania z 
całkowitym zatrzymaniem na dwu róŜnych lotniskach (10 
godzin przelotu, wykonanego w charakterze dowódcy 
śmigłowca, moŜe mieścić się w ogólnym czasie lotów w 
charakterze dowódcy śmigłowca, wymienionym pod lit. a), 

c) 10 godzin lotu na dwusterze według wskazań przyrządów, z 
których nie więcej niŜ 5 godzin lotu moŜe być zaliczonych na 
urządzeniu treningowym, 

d) 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niŜ: 
– 5 godzin lotów szkoleniowych na dwusterze, w tym co 

najmniej 3 godziny przelotu, 
– 5 godzin lotów szkoleniowych samodzielnych, w tym co 

najmniej 3 godziny przelotu w nocy i 5 samodzielnych 
startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem; 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
−  orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT ŚMIGŁOWCOWY LINIOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315311 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi 
świadectwami, 

− posiadanie licencji pilota śmigłowcowego zawodowego z 
wpisanym do niej uprawnieniem na typ śmigłowca określony w  lit. 
a, bez ograniczenia do wykonywania wyłącznie czynności drugiego 
pilota, 

− wykonanie co najmniej 1.000 godzin jako pilot śmigłowca, w tym 
co najmniej:  
a) 350 godzin na śmigłowcach certyfikowanych do lotów IFR z 

załogą wieloosobową zgodnie z przepisami JAR-27 i 29 albo 
przepisami równowaŜnymi lub na śmigłowcach 
certyfikowanych w tych kategoriach według innych 
równowaŜnych przepisów, bądź teŜ na śmigłowcach, na 
których zgodnie z przepisami JAR-OPS lub zgodnie z innymi 
równowaŜnymi przepisami wymagana jest załoga 
wieloosobowa, 

b) 250 godzin lotu jako pilot dowódca śmigłowca, w tym nie 
więcej niŜ 150 godzin lotu jako drugi pilot pełniący funkcję 
dowódcy pod nadzorem, przy zachowaniu warunku 
zatwierdzenia nadzoru przez Prezesa Urzędu, 

c) 200 godzin przelotu jako pilot dowódca śmigłowca, w tym nie 
więcej niŜ 100 godzin lotu jako drugi pilot pełniący funkcję 
dowódcy pod nadzorem, przy zachowaniu warunku 
zatwierdzenia nadzoru przez Prezesa Urzędu; wymagany czas 
200 albo odpowiednio 100 godzin przelotu moŜe być zawarty 
w ogólnym czasie lotów, wymienionym pod lit. b, 

d) 70 godzin lotu według wskazań przyrządów, z których nie 
więcej niŜ 30 godzin moŜe być wykonanych na urządzeniu 
treningowym, 

       e) 100 godzin lotu w nocy w charakterze dowódcy albo drugiego    
pilota śmigłowca, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 21 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
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− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT WIATRAKOWCOWY ZAWODOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315312 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi 
świadectwami, 

− wykonanie co najmniej 150 godzin lotu na wiatrakowcu, w tym co 
najmniej: 
a) 50 godzin jako dowódca wiatrakowca, 
b) 10 godzin przelotu jako dowódca wiatrakowca, 
c) co najmniej 10 godzin lotu na dwusterze według wskazania 
przyrządów, 
d) 10 godzin lotu w nocy, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
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sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT STEROWCOWY LINIOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315309 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego potwierdzonego odpowiednimi 
świadectwami, 

−  uzyskanie uprawnienia: 
a) do lotów nocnych VFR, 
b) uprawnienie na typ sterowca z załogą wieloosobową bez 

ograniczenia do wykonywania wyłącznie czynności drugiego 
pilota, 

- chyba Ŝe ubiega się o równoczesne wydanie brakujących mu 
uprawnień wymienionych pod lit. a oraz b; 

− wykonanie co najmniej 200 godzin lotu na sterowcu, wykonując co 
najmniej 60 lotów, w tym co najmniej:  
a) 40 lotów jako pilot dowódca sterowca w łącznym czasie 100 

godzin, 
b) 5 godzin jako pilot dowódca sterowca z załogą wieloosobową, 
c) 20 godzin przelotów w charakterze dowódcy sterowca, 

włączając w to jeden na odległość nie mniejszą niŜ 200 km 
(czas 20 godzin przelotu samodzielnego moŜe zawierać się w 
ogólnym czasie lotów samodzielnych, wymienionym pod lit. 
a), 

d) 3 godziny lotu w nocy, w tym co najmniej: 
– 2 godziny lotów szkolnych na dwusterze, w tym co najmniej 

1 godzinę przelotu, 
– 2 samodzielne starty i lądowania z pełnym zatrzymaniem 

zespołu napędowego lub zakotwiczeniem sterowca, 
− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 

Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 21 lat, 
− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
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− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 

100 poz. 696 z późn. zm.), 
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 

sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT STEROWCOWY ZAWODOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315309 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi 
świadectwami, 

− wykonanie co najmniej 60 lotów w łącznym czasie 40 godzin na 
sterowcu, w tym co najmniej: 

a) 40 lotów w łącznym czasie 25 godzin jako pilot dowódca sterowca, 
b) godziny przelotów samodzielnych w charakterze dowódcy 
sterowca, włączając w to jeden lot na odległość nie mniejszą niŜ 50 
km ( jeŜeli kandydat posiada licencję pilota balonu wolnego i wykonał 
co najmniej 60 godzin lotu na balonach jako pilot dowódca, powyŜsze 
wymagania moŜe spełnić po wykonaniu nie mniej niŜ 6 godzin lotu 
jako dowódca sterowca, przy zachowaniu wymagań określonych w lit. 
b) zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 

Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 
− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 
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− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT BALONU WOLNEGO 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315390 

Wymagane wykształcenie: co najmniej ponadgimnazjalne lub równorzędne, a jeŜeli z licencji 
wynika uprawnienie do wykonywania zawodowego czynności pilota – 
średnie. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego lub w organizacji wymienionej w § 9 
ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 
2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, 
potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

− wykonanie co najmniej 16 godzin lotu na balonie wolnym, w tym 
co najmniej 2 godziny lotów samodzielnych, wykonując: 
a) 16 lotów z instruktorem, w tym co najmniej dwa loty do 

wysokości 1500 m nad poziom startu, 
b) 3 loty samodzielne jako dowódca balonu, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 17 lat, a jeŜeli z licencji wynika uprawnienie do 

wykonywania zawodowego czynności pilota – 18 lat, 
− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie  lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
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osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT SZYBOWCOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315390 

Wymagane wykształcenie: co najmniej ponadgimnazjalne lub równorzędne, a jeŜeli z licencji 
wynika uprawnienie do wykonywania zawodowego czynności pilota – 
średnie. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego lub w organizacji wymienionej w § 9 
ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 
2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, 
potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

− co najmniej 35 godzin lotu na szybowcach lub na szybowcach z 
własnym napędem, w tym co najmniej: 
a)15 godzin lotu samodzielnego co najmniej w 40 lotach, 
b) 1 przelot na dwusterze lub samodzielny na odległość nie 
mniejszą niŜ 50 km, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 16 lat , a jeŜeli z licencji wynika uprawnienie do 

wykonywania zawodowego czynności pilota – 18 lat, 
− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: NAWIGATOR LOTNICZY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315302 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego, 
potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

− w trakcie praktycznego szkolenia lotniczego i nadzorowanej 
praktyki wykonanie na statku powietrznym ogółem co najmniej 
200 godzin lotu w charakterze nawigatora lotniczego w tym co 
najmniej 30 godzin w nocy ( w czasie lotu nie więcej niŜ 100 
godzin lotu moŜe być wykonane na urządzeniu treningowym 
zaakceptowanym do tego celu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, 50 godzin lotu moŜe być zaliczone jeŜeli zostało 
wykonane w charakterze pilota), 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie  lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: MECHANIK POKŁADOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315301 

Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego, 
potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

− wykonanie w trakcie praktycznego szkolenia lotniczego i 
nadzorowanej  praktyki na statku powietrznym jednej z 
następujących  kategorii: samolotowy, śmigłowcowy, sterowcowy, 
do której ma się odnosić  licencja, ogółem co najmniej 100 godzin 
lotu w charakterze mechanika pokładowego, w tym nie więcej niŜ:  
a) 50 godzin lotu moŜe być wykonane na urządzeniu 

treningowym zaakceptowanym do tego celu przez Prezesa 
Urzędu, 

b) 25 godzin lotu moŜe być zaliczone, jeŜeli zostało wykonane w 
charakterze: 
– pilota, na statku powietrznym tej kategorii, do której ma się 

odnosić licencja, o którą kandydat się ubiega, 
– mechanika pokładowego, posiadającego licencję 

uprawniającą do wykonywania tych czynności na statku 
powietrznym innej kategorii niŜ ta, do której ma się odnosić 
licencja, o którą kandydat się ubiega; 

− posiadanie co najmniej jeden rok praktyki w obsłudze technicznej 
statków powietrznych tej kategorii, do której ma się odnosić 
licencja, o którą kandydat się ubiega, w zakresie płatowca, zespołu 
napędowego oraz wyposaŜenia w przyrządy pokładowe i systemy 
nawigacyjne oraz kierowania lotem, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: RADIOOPERATOR POKŁADOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315313 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego, 
potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

− wykonanie co najmniej 20 godzin lotu, na statku powietrznym 
wyposaŜonym w radiostacje łączności radiotelegraficznej i 
radiotelefonicznej, wykonując czynności radiooperatora  
pokładowego pod nadzorem upowaŜnionego przez ośrodek 
szkolenia lotniczego radiooperatora posiadającego uprawnienia 
dotyczące typu (nie więcej niŜ 10 godzin lotu moŜe być zastąpione 
lotami na symulatorze albo ćwiczeniami na innym urządzeniu 
treningowym aprobowanym przez prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego), 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie  lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: SKOCZEK SPADOCHRONOWY ZAWODOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315390 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i praktycznego w 
ośrodku szkolenia lotniczego (szkolenie to musi być prowadzone 
równolegle lub w połączeniu ze szkoleniem do jednego z 
uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji skoczka 
spadochronowego zawodowego), 

− wykonanie co najmniej takiej liczby i rodzajów skoków 
spadochronowych, jakie są wymagane dla uprawnienia 
wydawanego łącznie z licencją, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 21 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MECHANIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKU 

POWIETRZNEGO 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315501 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia lotniczego, 
potwierdzone odpowiednimi świadectwami 

− posiadanie praktyki w obsłudze: 
1) poszczególnych zespołów samolotów albo śmigłowców                        
i wiatrakowców o maks. cięŜarze do startu nieprzekraczającym 
5700 kg, jeŜeli ma być uprawniony do poświadczenia obsługi 
wykonywanej:  
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a) wyłącznie osobiście – 1 rok,  
b) wykonywanej przez inne osoby pod nadzorem – 2 lata; 

2) statku powietrznego jako całości: samolotu albo śmigłowca       i 
wiatrakowca o maks. cięŜarze do startu przekraczającym  5700 kg – 
4 lata w charakterze mechanika poświadczenia  obsługi wszystkich 
zespołów statku powietrznego, a jeŜeli  ukończył szkolenie 
teoretyczne i praktyczne w tym zakresie –  2 lata; 
3) statku powietrznego jako całości: sterowca, balonu wolnego i  
szybowca, jeŜeli ma być uprawniony do poświadczenia obsługi 
wykonywanej:  

a) wyłącznie osobiście – 2 lata,  
b) wykonywanej przez inne osoby pod nadzorem – 4 lata 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat (w przypadku uprawnienia do 

poświadczania obsługi technicznej, wykonanej przez inną osobę – 
wiek: ukończone 21 lat), 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie  prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

PRAKTYKANT-KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

315403 
 

Wymagane wykształcenie: 
 

średnie 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

− szkolenie teoretyczne i praktyczne (na symulatorze) w 
certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego, potwierdzone 
odpowiednimi świadectwami, 

− posiadanie co najmniej jednego z niŜej wymienionych uprawnień 
lotniczo-operacyjnych: 
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� kontroli lotniska wizualnej, 
� kontroli lotniska instrumentalnej, 
� kontroli zbliŜania proceduralnej, 
� kontroli zbliŜania radarowej, 
� kontroli obszaru proceduralnej, 
� kontroli obszaru radarowej, 

− umiejętność mówienia i rozumienia w języku angielskim na 
poziomie 4 operacyjnym wymaganym przez Załącznik 1 ICAO, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego (symulator) egzaminu 
państwowego. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

− wiek: ukończone 18 lat, 
− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

− ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206 
poz. 1290), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315403 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− szkolenie teoretyczne i praktyczne (na symulatorze i na stanowisku 
operacyjnym kontrolera ruchu lotniczego) w ośrodku szkolenia 
lotniczego, potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

− posiadanie co najmniej jednego z niŜej wskazanych  uprawnień 
lotniczo- operacyjnych: 
− kontroli lotniska wizualnej, 
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− kontroli lotniska instrumentalnej, 
− kontroli zbliŜania proceduralnej, 
− kontroli zbliŜania radarowej, 
− kontroli obszaru proceduralnej, 
− kontroli obszaru radarowej, 

− znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie 
umoŜliwiającym zdobycie umiejętności wymaganych do 
pozytywnego zaliczenia szkolenia, 

− odbycie określonej w programie szkolenia na kaŜdy rodzaj 
uprawnienia, szkolenia  praktycznego na symulatorze i na 
stanowisku operacyjnym . JeŜeli program nie przewiduje szkolenia 
symulatorowego albo szkolenie to nie zostało przeprowadzone, 
czasy szkolenia lub liczby praktycznych ćwiczeń na stanowisku 
pracy nie mogą być mniejsze niŜ:  

 1) 90 godzin albo okres 1 miesiąca, na uprawnienie lotnicze kontroli 
lotniska; w zaleŜności od tego, który z tych wymiarów czasowych 
oznacza dłuŜszy rzeczywisty czas szkolenia; 

 2) 180 godzin albo okres 3 miesięcy, na uprawnienia lotnicze 
kontroli: 
a) zbliŜania, 
b) obszaru, 
c) obszaru radarowej, 
w zaleŜności od tego, który z tych wymiarów czasowych oznacza 
dłuŜszy rzeczywisty czas szkolenia; 

 3) 180 godzin albo okres 3 miesięcy na uprawnienia lotnicze kontroli 
radarowej zbliŜania, w zaleŜności od tego, który z tych wymiarów 
czasowych oznacza dłuŜszy rzeczywisty czas szkolenia, oraz co 
najmniej 25 podejść statku powietrznego przy jego wektorowaniu 
przy zastosowaniu wskaźnika radarowego pozycji w płaszczyźnie 
poziomej; 

 4) 200 kontroli radarowych podejścia precyzyjnego statku 
powietrznego na uprawnienie kontroli radaru precyzyjnego 
podejścia, w przypadku szkolenia dotyczącego nowego 
stanowiska operacyjnego - 50; 

− w przypadku zastosowania szkolenia symulatorowego w szkoleniu 
do uprawnienia kontroli radaru precyzyjnego podejścia, liczba 
kontroli radarowych precyzyjnego podejścia przeprowadzonych na 
rzeczywistym stanowisku pracy nie moŜe być mniejsza niŜ 100.,  

− zdanie teoretycznego i praktycznego (symulator + stanowisko 
operacyjne) egzaminu państwowego. 

Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 
− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
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1603 z późn. zm.), 
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 

sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: DYSPOZYTOR LOTNICZY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315401 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− znajomość języka angielskiego odpowiednia dla wykonywania 
czynności dyspozytora lotniczego, 

− posiadanie następującej praktyki lotniczej  
1) w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających ubieganie się o 
wydanie licencji wykonanie w ciągu 2 lat w przewozie lotniczym 
czynności na następujących stanowiskach: 
a) członek załogi lotniczej statku powietrznego w transporcie 
lotniczym, LUB 
b) meteorolog w organizacji wysyłającej statki powietrzne w  
transporcie lotniczym, LUB 
c) kontroler ruchu lotniczego, LUB 
d) inspektor nadzoru technicznego nad dyspozytorami lotniczym, 
 ALBO 
2) w okresie 2 lat bezpośrednio poprzedzających ubieganie się o 
wydanie licencji, wykonanie czynności asystenta dyspozytora 
lotniczego w ciągu co najmniej roku  
oraz 
3) odbycie w ciągu 2 lat od zaliczenia egzaminu praktycznego na 
licencję dyspozytora lotniczego jednorocznej praktyki w czynnościach 
dyspozytora lotniczego u przewoźnika lotniczego pod nadzorem 
upowaŜnionego dyspozytora lotniczego. 
− praktyka wykazana nie jest wymagana, w przypadku ukończenia 

odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego w ośrodku 
przeszkalania pilotów licencjonowanych na uprawnienia na typ 
statku powietrznego oraz szkolenia dyspozytorów lotniczych, 
potwierdzonego  odpowiednimi świadectwami, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
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− nie skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie 
przestępstwa, 

− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: INFORMATOR SŁU śBY INFORMACJI POWIETRZNEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315402 

Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia 
kontrolerów ruchu lotniczego i informatorów słuŜby informacji 
powietrznej, potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

− zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego. 
Dodatkowe wymagania: − wiek: ukończone 18 lat, 

− korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
− nie skazanie prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, 
− świadectwo radiotelefonisty w słuŜbie lotniczej, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U.  z 2006 r. Nr 
100 poz. 696 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w 
sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165 poz. 
1603 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w 
sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168 
poz. 1407), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej 
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osób ubiegających się o licencje członka personelu lotniczego albo 
posiadających licencje członka personelu lotniczego (Dz. U. Nr 
167 poz. 1627). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Rejestr Personelu Lotniczego prowadzony przez Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: TECHNIK-MECHANIK LOTNICZY  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315317 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

spełnienie wymagań PART-66. 

Dodatkowe wymagania: − korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− pełna zdolność do czynności prawnych,  
− zaświadczenia o niekaralności, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2002 
r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych 
oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaŜenia, a takŜe w sprawie 
zezwoleń udzielonych instytucjom i personelowi zaangaŜowanemu w 
takie zadania (Dz. Urz. L 315, 28/11/2003 P.0001 -0165). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: TECHNIK AWIONIK 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315316 

Wymagane wykształcenie: Średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

spełnienie wymagań PART-66 

Dodatkowe wymagania: − korzystanie w pełni z praw publicznych, 
− pełna zdolność do czynności prawnych,  
− zaświadczenia o niekaralności, 
− orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 3. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2002 
r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych 
oraz wyrobów lotniczych, części i wyposaŜenia, a takŜe w sprawie 
zezwoleń udzielonych instytucjom i personelowi zaangaŜowanemu w 
takie zadania (Dz. Urz. L 315, 28/11/2003 P.0001 -0165). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: DIAGNOSTA UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA BADA Ń 

TECHNICZNYCH POJAZDÓW  (w zaleŜności od rodzajów 
uprawnień) 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

311501 

Wymagane wykształcenie: wyŜsze techniczne lub średnie techniczne. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

− posiadanie wyŜszego wykształcenia technicznego o specjalności 
samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi 
pojazdów lub w zakładzie  (warsztacie) naprawy pojazdów albo 

− posiadanie średniego wykształcenia technicznego o specjalności 
samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi 
pojazdów lub w zakładzie  (warsztacie) naprawy pojazdów albo 

− posiadanie wyŜszego wykształcenia technicznego o specjalności 
innej niŜ samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji 
obsługi pojazdów lub w zakładzie  (warsztacie) naprawy pojazdów 
albo 

− posiadanie średniego wykształcenia technicznego o specjalności 
innej niŜ samochodowa i udokumentowane 8 lata praktyki w stacji 
obsługi pojazdów lub w zakładzie  (warsztacie) naprawy pojazdów; 

− ukończenie szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia 
diagnosty; 

− zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez 
Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2004 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. 
U. Nr 246, poz. 2469). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

Rejestr uprawnień Diagnostów, prowadzi starostwo powiatowe 
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA KOLEI LINOWYCH, WYCI ĄGÓW 

NARCIARSKICH, ZJE śDśALNI GRAWITACYJNYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

834303 

Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
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Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 1 miesiąc praktyki zawodowej w zakresie zawodu regulowanego, 
– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności obsługi. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122. poz. 1321 z późn. zm.), 
− rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie 

trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 
konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych prowadzą Oddziały 
Terenowe Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z Procedurą 
PJ-06-10 „Kwalifikowanie osób obsługujących i konserwujących 
urządzenia techniczne”. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KONSERWATOR KOLEI LINOWYCH, WYCI ĄGÓW 

NARCIARSKICH, ZJE śDśALNI GRAWITACYJNYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

511203, 721501 

Wymagane wykształcenie: – średnie techniczne, 
– zasadnicze zawodowe. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 6 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu średnim technicznym, ALBO 
12 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu zasadniczym zawodowym, 

– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności konserwatora. 

Dla konserwatora elektryka – dodatkowo wymagane jest posiadanie 
uprawnień do wykonywania czynności obsługi i konserwacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.), 
− rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie 

trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i 
konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. 
zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych prowadzą Oddziały 
Terenowe Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z Procedurą 
PJ-06-10 „Kwalifikowanie osób obsługujących i konserwujących 
urządzenia techniczne”. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA SPECJALISTYCZNYCH D ŹWIGNIC 

KOLEJOWYCH  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

834305 

Wymagane wykształcenie: zasadnicze zawodowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 1 miesiąc praktyki w zakresie zawodu regulowanego, 
– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności obsługi. 

Dla maszynisty samojezdnych Ŝurawi kolejowych – dodatkowe 
wymagania posiadania uprawnień kolejowych do kierowania 
pojazdem szynowym, wydane przez władze kolejowe.  
Kod  zawodu: 831102. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– ukończone 18 lat. 
Dla Ŝurawi kolejowych z własnym napędem konieczne uprawnienia 
jak dla maszynisty pojazdu trakcyjnego – kod  zawodu: 831102. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych prowadzą Oddziały 
Terenowe Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z Procedurą 
PJ-06-10 „Kwalifikowanie osób obsługujących i konserwujących 
urządzenia techniczne”. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KONSERWATOR SPECJALISTYCZNYCH D ŹWIGNIC 

KOLEJOWYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

723302, 741208 

Wymagane wykształcenie: – średnie techniczne, 
– zasadnicze zawodowe. 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 6 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu średnim technicznym, ALBO 
12 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu zasadniczym zawodowym, 
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– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności obsługi. 

Dla konserwatora elektryka – dodatkowo wymagane jest posiadanie 
uprawnień do wykonywania czynności obsługi i konserwacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych prowadzą Oddziały 
Terenowe Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z Procedurą 
PJ-06-10 „Kwalifikowanie osób obsługujących i konserwujących 
urządzenia techniczne”. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA SPECJALISTYCZNYCH D ŹWIGNIC 

PORTOWYCH I URZ ĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W 
PORTOWYCH TECHNOLOGICZNYCH CI ĄGACH 
PRZEŁADOWCZYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

834305; 834308; 834309; 834311; 834314; 834315; 834316; 834317 
811104; 811105;  811106; 811110;  

Wymagane wykształcenie: średnie techniczne. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 1 miesiąc praktyki w zakresie zawodu regulowanego, 
– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności obsługi.  

Dodatkowe wymagania: − zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

− ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych prowadzą Oddziały 
Terenowe Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z Procedurą 
PJ-06-10 „Kwalifikowanie osób obsługujących i konserwujących 
urządzenia techniczne”. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KONSERWATOR SPECJALISTYCZNYCH D ŹWIGNIC 

PORTOWYCH I URZ ĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W 
PORTOWYCH TECHNOLOGICZNYCH CI ĄGACH 
PRZEŁADOWCZYCH 

Kod zawodu według 723302, 741208,  
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klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
Wymagane wykształcenie: – średnie techniczne, 

– zasadnicze zawodowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 6 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu średnim technicznym, ALBO 
12 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu zasadniczym zawodowym, 

– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności konserwacyjnych. 

Dla konserwatora elektryka – dodatkowe wymaganie posiadania 
uprawnień do wykonywania czynności obsługi i konserwacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych prowadzą Oddziały 
Terenowe Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z Procedurą 
PJ-06-10 „Kwalifikowanie osób obsługujących i konserwujących 
urządzenia techniczne”. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA OBSŁUGUJ ĄCY URZĄDZENIA DO 

NAPEŁNIANIA I OPRÓ śNIANIA ZBIORNIKÓW NA 
TERENIE PORTÓW ORAZ URZ ĄDZENIA DO 
NAPEŁNIANIA I OPRÓ śNIANIA ZBIORNIKÓW 
TRANSPORTOWYCH  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

834304 

Wymagane wykształcenie: – średnie techniczne, 
– zasadnicze zawodowe, 
– co najmniej podstawowe. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 6 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu średnim technicznym, ALBO 
12 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu zasadniczym zawodowym, ALBO 
1 miesiąc praktyki przy wykształceniu podstawowym (dotyczy 
napełniania zbiorników LPG), 

– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności konserwacyjnych.  
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Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– dopuszczenie lekarskie do wykonywania prac przy towarach 
niebezpiecznych,  

− ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestr wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych prowadzą Oddziały 
Terenowe Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z Procedurą 
PJ-06-10 „Kwalifikowanie osób obsługujących i konserwujących 
urządzenia techniczne”. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KONSERWATOR URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I 

OPRÓśNIANIA ZBIORNIKÓW NA TERENIE PORTÓW 
ORAZ URZĄDZEŃ DO NAPEŁNIANIA I OPRÓ śNIANIA 
ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
723301 
 
nie wydaje się zaświadczeń kwalifikacyjnych dla konserwatorów 
wyŜej wymienionych urządzeń zgodnie z przepisami wykonawczymi 
do ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Wymagane wykształcenie: – średnie techniczne,  
– zasadnicze zawodowe. 

Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 6 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu średnim technicznym, ALBO 
12 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy 
wykształceniu zasadniczym zawodowym, ALBO 

– szkolenie specjalistyczne, 
– złoŜenie z pozytywnym rezultatem przed komisją egzaminacyjną 

egzaminu potwierdzającego teoretyczną wiedzę i praktyczną 
znajomość wykonywania czynności konserwacyjnych. 

Dla konserwatora elektryka – dodatkowe wymaganie posiadania 
uprawnień do wykonywania czynności obsługi i konserwacji urządzeń 
elektroenergetycznych. 

Dodatkowe wymagania: – zdolność fizyczna i psychiczna stwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim, 

– dopuszczenie lekarskie do wykonywania prac przy towarach 
niebezpiecznych,  

– ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: MŁODSZY MARYNARZ śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

835090 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– dokument stwierdzający odbycie podstawowego przeszkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków 
Ŝeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MARYNARZ śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

835004 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

3 – miesięczna praktyka na statkach Ŝeglugi śródlądowej. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków 
Ŝeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50,  poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: STARSZY MARYNARZ śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

835090 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– świadectwo marynarza Ŝeglugi śródlądowej, dodatkowej  
6-miesięcznej praktyki pływania w słuŜbie pokładowej na statkach 
Ŝeglugi śródlądowej nie będących małymi statkami oraz złoŜenie 
egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 
praktycznych, ALBO  

– świadectwo marynarza wachtowego albo starszego marynarza w 
Ŝegludze morskiej, ALBO  
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– stopień marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej 
lub Oddziału Morskiego StraŜy Granicznej oraz 9-miesięcznej 
praktyki pływania w specjalności pokładowej na okrętach 
Marynarki Wojennej lub jednostkach pływających StraŜy 
Granicznej. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50,  poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: BOSMAN śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315201 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– świadectwo starszego marynarza Ŝeglugi śródlądowej dodatkowo 
6- miesięczna praktyka pływania w słuŜbie pokładowej na 
statkach Ŝeglugi śródlądowej nie będącymi małymi statkami. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków 
Ŝeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: STERNIK śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

835005 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– świadectwa bosmana Ŝeglugi śródlądowej, dodatkowej  
6-miesięcznej praktyki pływania w słuŜbie pokładowej na statkach 
Ŝeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym niebędących 
małymi statkami oraz złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej 
wiedzy i umiejętności praktycznych,  

ALBO 
– świadectwa starszego marynarza Ŝeglugi śródlądowej, dodatkowej 

12-miesięcznej praktyki pływania w słuŜbie pokładowej na 
statkach Ŝeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym 
niebędących małymi statkami oraz złoŜenie egzaminu z zakresu 
wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych,  
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ALBO 
osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym o 
kierunku Ŝegluga śródlądowa: 
– 6-miesięczna praktyka pływania w słuŜbie pokładowej na statkach 
Ŝeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym niebędących 
małymi statkami oraz złoŜenie egzaminu z umiejętności 
praktycznych, ALBO 

– dyplom oficera w dziale pokładowym w Ŝegludze morskiej albo 
stopnia oficera Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego 
StraŜy Granicznej.  

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50,  poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PRZEWOŹNIK śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315213 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 12-miesięczna praktyka pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej, 
w tym co najmniej 6 miesięcy w charakterze pomocnika 
przewoźnika,  

ALBO 
– 12-miesięczna praktyka pływania na promie w charakterze 

pomocnika przewoźnika oraz złoŜenie egzaminu z zakresu 
wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50,  poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: SZYPER śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

131203 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– świadectwo bosmana Ŝeglugi śródlądowej, 12-miesięczna 
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praktyka pływania na statkach bez napędu mechanicznego 
niebędących małymi statkami oraz złoŜenie egzaminu z zakresu 
wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych,  

ALBO 
– świadectwo sternika Ŝeglugi śródlądowej, 6-miesięczna praktyka 

pływania na statkach bez napędu mechanicznego niebędących 
małymi statkami oraz złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej 
wiedzy i umiejętności praktycznych. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków 
Ŝeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50,  poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: STERMOTORZYSTA śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315104 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 12-miesięczna praktyka pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej 
o napędzie mechanicznym oraz złoŜenie egzaminu z zakresu 
wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych,  

ALBO  
– stopień chorąŜego Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego 

StraŜy Granicznej oraz 3-miesięczna praktyka pływania na 
statkach Ŝeglugi śródlądowej.  

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków 
Ŝeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KAPITAN śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KLASY A 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315206 

Wymagane wykształcenie: podstawowe 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 48- miesięczna praktyka pływania na statkach Ŝeglugi 
śródlądowej, w tym 24 miesiące na statkach o napędzie 
mechanicznym i 24 miesiące na stanowisku bosmana lub sternika, 
w tym 6 miesięcy praktyki na morskich wodach wewnętrznych i 
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złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 
praktycznych,  

ALBO 
– dyplom oficera w dziale pokładowym w Ŝegludze morskiej oraz 6 

miesięcy praktyki pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej 
ALBO 
– stopień oficera Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego 

StraŜy Granicznej oraz 6-miesięcznej praktyki pływania na 
statkach Ŝeglugi śródlądowej.  

Osoby z  wykształceniem co najmniej średnim o kierunku Ŝegluga 
śródlądowa:  
– wymiar praktyki pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej, 

wynosi 24 miesiące, w tym co najmniej 12 miesięcy na statkach o 
napędzie mechanicznym oraz 12 miesięcy na stanowisku bosmana 
lub sternika.  

Dodatkowe wymagania: Dodatkowe wymagania do uprawnień do prowadzenia: 
1) statków pasaŜerskich: 
- ukończone przez kandydata do zawodu 24 lata, 
- złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
2) statków pasaŜerskich powyŜej 400 osób: 
- dodatkowo 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kierownika 
statku pasaŜerskiego o zdolności przewozowej większej niŜ 200 osób, 
3) statku I kategorii  
- w przypadku posiadania praktyki pływania na stanowisku sternika 
na statku I kategorii, w wymiarze co najmniej połowy określonego 
okresu lub 6 miesięcy na stanowisku kierownika statku II kategorii 

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50,  poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KAPITAN śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KLASY B 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315206 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 48-miesięczna praktyka pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej, 
w tym co najmniej 24 miesięcy na statkach o napędzie 
mechanicznym i 24 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika,  

– złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 
praktycznych, 

osoby z wykształceniem co najmniej średnim o kierunku Ŝegluga 
śródlądowa: 
– wymiar praktyki pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej, 

wynosi 24 miesiące, w tym co najmniej 12 miesięcy na statkach o 
napędzie mechanicznym oraz 12 miesięcy na stanowisku bosmana 
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lub sternika, 
– złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 

praktycznych.  
Dodatkowe wymagania: Dodatkowe wymagania do uprawnień do prowadzenia: 

1) statków pasaŜerskich: 
- ukończone przez kandydata do zawodu 24 lata, 
- złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
2) statków pasaŜerskich powyŜej 400 osób: 
- dodatkowo 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku kierownika 
statku pasaŜerskiego o zdolności przewozowej większej niŜ 200 osób, 
3) statku I kategorii  
- w przypadku posiadania praktyki pływania na stanowisku sternika 
na statku I kategorii, w wymiarze co najmniej połowy określonego 
okresu lub 6 miesięcy na stanowisku kierownika statku II kategorii 

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50,  poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MOTORZYSTA śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

723317 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 12- miesięczna praktyka pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej 
o napędzie mechanicznym oraz złoŜenie egzaminu z zakresu 
wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych,  

ALBO 
– 18- miesięczna praktyka w warsztatach mechanicznych przy 

remoncie silników spalinowych, ukończenie kursu w zakresie 
obsługi urządzeń maszynowych na statkach oraz złoŜenie 
egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 
praktycznych,  

ALBO  
– stopień marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej 

lub Oddziału Morskiego StraŜy Granicznej o specjalności 
motorzysta okrętowy,  

ALBO 
– osoby które, mają patent motorzysty wachtowego w Ŝegludze 

morskiej, 
osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym o 
kierunku mechanicznym lub elektrycznym,  
– 6 – miesięczna praktyka pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej 

o napędzie mechanicznym oraz mają złoŜony egzamin z 
umiejętności praktycznych, 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym o kierunku 
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Ŝegluga śródlądowa oraz mające złoŜony egzamin z umiejętności 
praktycznych. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MECHANIK STATKOWY śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315101 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 36- miesięczna praktyka pływania, w tym 20-miesięczna praktyka 
pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej przy obsłudze 
mechanicznych urządzeń napędowych i mechanizmów 
pomocniczych, natomiast 16 miesięcy moŜe stanowić praktyka w 
stoczniach lub warsztatach mechanicznych przy remoncie 
silników spalinowych, 

– złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 
praktycznych,  

ALBO 
– świadectwo motorzysty Ŝeglugi śródlądowej oraz 20 -miesięczna 

praktyka pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej na stanowisku 
motorzysty,  

ALBO 
– dyplom oficera mechanika na polskich statkach morskich albo 

stopnia oficera słuŜby mechanicznej Marynarki Wojennej lub 
Oddziału Morskiego StraŜy Granicznej,  

ALBO 
Osoby które, mają co najmniej ukończoną szkołę średnią o kierunku 
Ŝegluga śródlądowa,  
– wymiar praktyki pływania wynosi 24 miesiące, w tym co najmniej 

18 miesięcy powinna stanowić praktyka pływania na statkach 
Ŝeglugi śródlądowej przy obsłudze mechanicznych urządzeń 
napędowych i mechanizmów pomocniczych, natomiast 6 miesięcy 
moŜe stanowić praktyka w stoczniach lub w warsztatach 
mechanicznych przy remoncie silników spalinowych.  

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MARYNARZ MOTORZYSTA śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

723317 

Wymagane wykształcenie: średnie o kierunku Ŝegluga śródlądowa. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– 3-miesięczna praktyka pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej o 
napędzie mechanicznym, 

– złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 
praktycznych,  

ALBO  
– stopnia marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej 

lub Oddziału Morskiego StraŜy Granicznej o specjalności 
motorzysty okrętowego,  

ALBO  
– patent motorzysty wachtowego w Ŝegludze morskiej, 
osoby, które mają co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe o 
kierunku mechanicznym lub elektrycznym,  
– 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach Ŝeglugi śródlądowej 

o napędzie mechanicznym oraz złoŜenie egzaminu z umiejętności 
praktycznych. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków 
Ŝeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315212 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– patent Ŝeglarski uprawniający do kierowania wszystkimi statkami,  
– co najmniej 12-miesięczną praktykę pływania nabytą po 

uzyskaniu patentu na drodze wodnej, której ma dotyczyć 
uprawnienie,  

– zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na pilota.  
Dodatkowe wymagania: – świadectwo zdrowia. 
Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 

w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: OBSERWATOR RADAROWY śEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– świadectwo radiooperatora, 12-miesięczna praktyka pływania na 
statkach Ŝeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, 
ukończenie specjalistycznego kursu przygotowawczego (obsługa 
radia), złoŜenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 
umiejętności praktycznych (obsługa radia),  

ALBO 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru 

i Radarowego Automatycznego Systemu Akwizycji i Śledzenia 
Echa (ARPA) oraz 3-miesięczna praktyka pływania na statkach 
Ŝeglugi śródlądowej wyposaŜonych w radar. 

Dodatkowe wymagania:  
Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. 

w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków 
Ŝeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: EKSPERT DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU 

MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH STATKAMI śEGLUGI 
ŚRÓDLĄDOWEJ (EKSPERT ADN) 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315203 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

– ukończenie kursu przewozu materiałów niebezpiecznych statkami 
Ŝeglugi śródlądowej ADN, 

– zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu ADN. 
Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. z 
2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. 
w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami Ŝeglugi 
śródlądowej (Dz. U. Nr 88. poz. 839). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: DORADCA W PRZEWOZIE MATERIAŁÓW 

NIEBEZPIECZNYCH (Ŝegluga śródlądowa) 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

315203 

Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

- ukończone 21 lat; 
- niekaralność za przestępstwo umyślne; 
- posiadanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu 

materiałów niebezpiecznych 
 
Świadectwo doradcy po raz pierwszy uzyskuje osoba, która: 
 1) ukończyła kurs początkowy dla doradców, obejmujący szkolenie 

w zakresie zagroŜeń związanych z przewozem materiałów 
niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie, 

 2) złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin  
Dodatkowe wymagania:   
Podstawa prawna: – ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej (Dz. U. z 

2006 r. Nr 123,  poz. 857 z późn. zm.). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

rejestry prowadzone przez Urzędy śeglugi Śródlądowej. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ 
 

Nazwa zawodu regulowanego: MŁODSZY MARYNARZ POKŁADOWY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

835003 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia podstawowego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 
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Dodatkowe wymagania: 
– 16 lat, 
– waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MARYNARZ WACHTOWY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

835003 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku nawigacyjnym w 
uczelni morskiej oraz  posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na 
statkach morskich w dziale pokładowym,  
ALBO 
– zaliczenie pierwszego roku nauki w zakresie nawigacji w ośrodku 

szkoleniowym (policealnej szkole morskiej lub technikum 
morskim) kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym oraz 
posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich 
w dziale pokładowym,  

ALBO 
− ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym w zakresie nawigacji w 

ośrodku szkoleniowym (policealnej szkole morskiej lub średniej 
szkole zawodowej)  oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki 
pływania na statkach morskich w dziale pokładowym, 

ALBO 
– posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich 

w dziale pokładowym oraz złoŜenie egzaminu na poziomie 
pomocniczym,  

ALBO 
– posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania w słuŜbie radiowej na 

stanowisku radiooficera, w tym ukończenie pod nadzorem oficera 
wachtowego 6-miesięcznego programu szkolenia praktycznego na 
statkach morskich oraz złoŜenie egzaminu na poziomie 
pomocniczym,  

ALBO 
– posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego lub oficera 

elektroautomatyka, 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
maszynowym, w tym co najmniej 2 miesiące szkolenia 
praktycznego w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie 
pomocniczym, 
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ALBO 
– posiadanie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia w charakterze 

pracownika przetwórni statku rybackiego oraz ukończenie kursu w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie 
pomocniczym; 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia podstawowego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 
– przynajmniej 18 lat, 
– waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: STARSZY MARYNARZ 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

835003 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach 
handlowych w dziale pokładowym oraz złoŜenie egzaminu na to 
stanowisko,  

ALBO 
– posiadanie świadectwa marynarza wachtowego oraz dodatkowej 

24-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach 
handlowych w dziale pokładowym oraz złoŜenie egzaminu na to 
stanowisko, 

– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia podstawowego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 
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Dodatkowe wymagania: 
– 18 lat, 
– waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MŁODSZY MOTORZYSTA 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

723316 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia podstawowego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 
� 18 lat, 
� waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MOTORZYSTA WACHTOWY  
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

723316 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 
� zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku mechanika i 

budowa maszyn albo drugiego roku studiów na kierunku 
elektrotechnika w uczelni morskiej oraz posiadanie 2-miesięcznej 
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praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,   
ALBO 
� ukończenie pierwszego roku nauki w zakresie: budowy, 

eksploatacji, obsługi, remontów maszyn i urządzeń okrętowych lub 
siłowni okrętowych w ośrodku szkoleniowym (policealnej szkole 
morskiej lub średniej szkole zawodowej),  kształcącym co najmniej 
na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki 
pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,   

ALBO 
� ukończenie uczelni technicznej na kierunku mechanika i budowa 

maszyn lub ukończenie nauki w zakresie: budowy, eksploatacji, 
obsługi, remontów maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni 
okrętowych w ośrodku szkoleniowym (policealnej szkole morskiej 
lub średniej szkole zawodowej) kształcącego w zawodzie 
marynarza oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na 
statkach morskich w dziale maszynowym,   

ALBO 
� posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego, 
ALBO 
� posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zakresie: 

budowy, eksploatacji, obsługi, remontów maszyn i urządzeń 
okrętowych lub siłowni okrętowych oraz 6-miesięcznej  praktyki 
pływania na statkach morskich w dziale maszynowym,   

ALBO 
� posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zakresie 

mechanicznym lub elektrycznym, 12 miesięcznej praktyki 
pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz 
złoŜenie egzaminu  na poziomie pomocniczym,   

ALBO 
− posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania w charakterze 

pracownika przetwórni statku rybackiego przy obsłudze maszyn 
przetwórczych lub chłodni, 6-miesięcznej praktyki pływania na 
statkach morskich w dziale maszynowym oraz ukończenie 
szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu  na 
poziomie pomocniczym,   

ALBO 
� posiadanie dyplomu oficera wachtowego, 24-miesięcznej praktyki 

pływania w dziale pokładowym, w tym co najmniej 2 miesiące 
szkolenia praktycznego w dziale maszynowym, oraz ukończenie 
szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na 
poziomie pomocniczym, 

ALBO 
� posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich 

w dziale maszynowym oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie pomocniczym,  

ALBO 
� posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej lub StraŜy 

Granicznej, 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich 
w dziale maszynowym oraz złoŜenie egzaminu na poziomie 
pomocniczym,  

ALBO 
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� posiadanie stopnia chorąŜego Marynarki Wojennej lub StraŜy 
Granicznej, 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich 
w dziale maszynowym oraz złoŜenie egzaminu  na poziomie 
pomocniczym,  

ALBO 
� posiadanie patentu mechanika statkowego Ŝeglugi śródlądowej oraz 

złoŜenie egzaminu  na poziomie pomocniczym; 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia podstawowego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

� 18 lat, 
� waŜne świadectwo zdrowia, 
� przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty wachtowego 

1/3 ogólnej wymaganej praktyki pływania moŜe być zastąpiona 
praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych 
w stoczniach, zakładach produkcyjnych lub warsztatach 
mechanicznych. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MŁODSZY KUCHARZ OKR ĘTOWY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

512090 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia podstawowego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 
� 18 lat, 
� waŜne świadectwo zdrowia. 
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Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KUCHARZ  OKR ĘTOWY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

512001 
512090 

Wymagane wykształcenie: 
zasadnicze zawodowe w zawodzie kucharz lub średnie wykształcenie 
gastronomiczne. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodzie 
kucharza lub średniego wykształcenia gastronomicznego, 12-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w charakterze 
pomocnika kucharza oraz złoŜenie egzaminu na to stanowisko,  

ALBO 
� posiadanie dyplomu mistrza kucharskiego oraz 3-miesięcznej 

praktyki pływania na statkach morskich w charakterze pomocnika 
kucharza,  

ALBO 
� posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich 

w charakterze pomocnika kucharza oraz złoŜenie egzaminu na to 
stanowisko; 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia podstawowego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 
� 18 lat, 
� waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: OFICER WACHTOWY NA STATKACH O POJEMNO ŚCI 
BRUTTO 500 I POWYśEJ 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315208 

Wymagane wykształcenie:  średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– ukończenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym, odbycie 
12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na 
statkach morskich w Ŝegludze międzynarodowej, w tym co 
najmniej 6 miesięcy praktyki na morskich statkach o pojemności 
brutto 500 i powyŜej, potwierdzonej w wydanym przez uczelnię 
zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złoŜenie 
egzaminu  na poziomie operacyjnym,  

ALBO 
– ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym 

(policealnej szkole morskiej technikum morskim) kształcącym co 
najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 12-miesięcznej 
praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich w 
Ŝegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki 
pływania na statkach morskich o pojemności brutto 500 i powyŜej, 
potwierdzonej w wydanym przez ośrodek zaświadczeniu z 
zaliczenia dziennika praktyk, oraz złoŜenie egzaminu na poziomie 
operacyjnym,  

ALBO  
– posiadanie dyplomu oficera wachtowego Ŝeglugi przybrzeŜnej oraz 

dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w Ŝegludze 
międzynarodowej na statkach morskich o pojemności brutto 500 i 
powyŜej w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie 
operacyjnym,  

ALBO  
– posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12 

miesięcznej praktyki pływania w Ŝegludze międzynarodowej na 
statkach morskich o pojemności brutto 500 i powyŜej  
oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na  poziomie operacyjnym,  

ALBO 
– posiadanie dyplomu radiooficera, świadectwa marynarza 

wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w 
dziale pokładowym na morskich statkach handlowych o 
pojemności brutto 500 i powyŜej w dziale pokładowy  w Ŝegludze 
międzynarodowej, ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym 
oraz złoŜenie egzaminu na poziomie operacyjnym,  

ALBO 
– posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego lub oficera 

elektroautomatyka, świadectwa marynarza wachtowego, 
dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
pokładowym na morskich statkach handlowych o pojemności 
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brutto 500 i powyŜej w Ŝegludze międzynarodowej, ukończenie 
szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na 
poziomie operacyjnym, 

ALBO 
– posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 36-

miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w Ŝegludze 
międzynarodowej w dziale pokładowym, w tym co najmniej 12 
miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o 
pojemności brutto 500 i powyŜej, oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie 
operacyjnym, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie operacyjnym, 

– co najmniej świadectwo ogólne operatora GMDSS,  
– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia wyŜszego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

– waŜne świadectwo zdrowia 
– za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym uznaje się 

egzamin dyplomowy złoŜony w uczelni morskiej na kierunku 
nawigacyjnym, 

– praktyka pływania powinna zawierać okres pełnienia obowiązków 
wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera 
wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy udokumentowany w 
zaświadczeniu o pełnieniu wachty nawigacyjnej. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: STARSZY OFICER NA STATKACH O POJEMNO ŚCI 
BRUTTO OD 500 DO 3 000 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315208 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
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Wymagania kwalifikacyjne: 

– posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności 
brutto 500 i powyŜej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 
pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach 
handlowych o pojemności brutto 500 i powyŜej w Ŝegludze 
międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu  na poziomie zarządzania,   

ALBO 
– posiadanie dyplomu kapitana Ŝeglugi przybrzeŜnej, dodatkowej 6-

miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych o 
pojemności brutto 500 i powyŜej w Ŝegludze międzynarodowej na 
stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu  na poziomie 
zarządzania; 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie zarządzania, 

– co najmniej świadectwo ogólne operatora GMDSS,  
– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia wyŜszego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

– waŜne świadectwo zdrowia, 
– obowiązek ukończenia kursu nie dotyczy absolwentów kierunku 

nawigacyjnego uczelni morskich i ośrodków szkoleniowych  
kształcących na poziomie zarządzania.  

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. 
U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: STARSZY OFICER NA STATKACH O POJEMNO ŚCI 
BRUTTO 3000 I POWYśEJ 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315208 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: – posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności 
brutto 500 i powyŜej, dodatkowej 18-miesiecznej praktyki 
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pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach 
handlowych o pojemności brutto 500 i powyŜej w Ŝegludze 
międzynarodowej lub 12-miesięcznej praktyki pływania na 
stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych 
o pojemności brutto 3000 i powyŜej w Ŝegludze międzynarodowej 
oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na poziomie zarządzania,   

ALBO 
– posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności 

brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki 
pływania na stanowisku co najmniej  oficera wachtowego na 
morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyŜej 
w Ŝegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie 
zarządzania,   

– świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie zarządzania, 

– co najmniej świadectwo ogólne operatora GMDSS,  
– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia wyŜszego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

– waŜne świadectwo zdrowia, 
– obowiązek ukończenia szkolenia nie dotyczy absolwentów 

kierunku nawigacyjnego uczelni morskich i ośrodków 
szkoleniowych  kształcących na poziomie zarządzania. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: KAPITAN NA STATKACH O POJEMNO ŚCI BRUTTO OD 500 
DO 3000 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315205 

Wymagane wykształcenie: średnie. 
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Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności 
brutto od 500 do 3000, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 
pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach 
handlowych o pojemności brutto 500 i powyŜej w Ŝegludze 
międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie zarządzania,  

ALBO 
� posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności 

brutto 3000 i powyŜej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 
pływania na stanowisku starszego oficera  na morskich statkach 
handlowych w Ŝegludze międzynarodowej albo dodatkowej 24-
miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego 
na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i 
powyŜej w Ŝegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia 
w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie  egzaminu na poziomie 
zarządzania, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie zarządzania, 

– co najmniej świadectwo ogólne operatora GMDSS,  
– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia wyŜszego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� obowiązek ukończenia kursu i złoŜenia egzaminu, nie dotyczy 

osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜeniu egzaminu na poziomie 
zarządzania. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: KAPITAN śEGLUGI WIELKIEJ NA STATKACH O 
POJEMNOŚCI BRUTTO 3000 I POWYśEJ 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315205 
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Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności 
brutto 3000 i powyŜej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 
pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach 
handlowych o pojemności brutto 3000 i powyŜej w Ŝegludze 
międzynarodowej, ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym 
i złoŜenie egzaminu na to stanowisko,   

ALBO 
� posiadanie dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 

500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na 
stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o 
pojemności brutto 3000 i powyŜej lub na stanowisku kapitana na 
statkach morskich o pojemności brutto od 500 do 3000  w  
Ŝegludze  międzynarodowej, ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na to stanowisko; 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie zarządzania, 

– co najmniej świadectwo ogólne operatora GMDSS,  
– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia wyŜszego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 
Dodatkowe wymagania: � waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: OFICER WACHTOWY śEGLUGI PRZYBRZE śNEJ 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315208 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� ukończenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym, odbycie 
12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na 
statkach morskich w Ŝegludze co najmniej przybrzeŜnej, 
potwierdzonej w wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o 
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zaliczeniu dziennika praktyk oraz złoŜenie egzaminu  na poziomie 
operacyjnym w Ŝegludze przybrzeŜnej,  

ALBO 
� ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym 

(policealnej szkole morskiej lub technikum morskim), kształcącym 
co najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 12-miesięcznej 
praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich w 
Ŝegludze co najmniej przybrzeŜnej, potwierdzonej w wydanym 
przez ośrodek zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk oraz 
złoŜenie egzaminu na poziomie operacyjnym w Ŝegludze 
przybrzeŜnej,  

ALBO  
� posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej  

12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale 
pokładowym w Ŝegludze międzynarodowej oraz ukończenie 
szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na 
poziomie operacyjnym w Ŝegludze przybrzeŜnej,  

ALBO 
� posiadanie dyplomu szypra 1 klasy Ŝeglugi krajowej oraz 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na poziomie operacyjnym w Ŝegludze przybrzeŜnej; 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie operacyjnym, 

� odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w słuŜbie 
radiokomunikacyjnej morskiej 

– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia wyŜszego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym w 
Ŝegludze przybrzeŜnej  uznaje się egzamin dyplomowy złoŜony w 
uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: KAPITAN śEGLUGI PRZYBRZE śNEJ 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315207 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności 
brutto 500 i powyŜej lub oficera wachtowego w Ŝegludze 
przybrzeŜnej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania  na 
statkach morskich o pojemności brutto powyŜej 200 w Ŝegludze 
międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz 
ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na poziomie zarządzania w Ŝegludze przybrzeŜnej, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie zarządzania, 

� odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w słuŜbie 
radiokomunikacyjnej morskiej, 

– świadectwo ratownika, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia wyŜszego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� ukończone 20 lat, 
� obowiązek ukończenia kursu nie dotyczy absolwentów kierunku 

nawigacyjnego uczelni morskich i ośrodków szkoleniowych 
kształcących na poziomie zarządzania w Ŝegludze przybrzeŜnej. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: SZYPER 2 KLASY W śEGLUDZE KRAJOWEJ 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

131203 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: � ukończenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym lub 
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ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym 
(policealnej szkole morskiej lub technikum morskim) kształcącym 
co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 12-
miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach 
morskich,  

ALBO 
� posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-

miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego marynarza 
na statkach morskich oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na ten dyplom, 

ALBO 
� posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej albo StraŜy 

Granicznej, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
pokładowym na statkach morskich oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na ten dyplom,  

ALBO 
� posiadanie stopnia chorąŜego Marynarki Wojennej albo StraŜy 

Granicznej, wykształcenia średniego w specjalności nawigacyjnej, 
dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
pokładowym na statkach morskich,  

ALBO 
� posiadanie patentu Ŝeglarskiego kapitana Ŝeglugi śródlądowej, 

dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
kapitana w Ŝegludze śródlądowej na statku o pojemności brutto 
powyŜej 200 oraz złoŜenie egzaminu na ten dyplom; 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie operacyjnym, 

� odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w słuŜbie 
radiokomunikacyjnej morskiej, 

� świadectwo o przeszkoleniu w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia    podstawowego,  
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo ratownika. 

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� praktykę pływania nabytą na statkach morskich bez własnego 

napędu zalicza się do praktyki wymaganej do uzyskania dyplomu 
szypra 2 klasy w wymiarze: 2 miesiące tej praktyki liczone jako 1 
miesiąc praktyki wymaganej, w ilości nie większej niŜ 1/3 wymiaru 
wymaganej praktyki. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: SZYPER 1 KLASY W śEGLUDZE KRAJOWEJ 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

131203 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu szypra klasy 2 w Ŝegludze krajowej, 
dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
oficerskim na statkach morskich o pojemności brutto powyŜej 100 
lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na 
statkach morskich o pojemności brutto powyŜej 100 oraz 
ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na ten dyplom,  

� świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie operacyjnym, 

� odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w słuŜbie 
radiokomunikacyjnej morskiej, 

� świadectwo o przeszkoleniu w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia podstawowego,  
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo ratownika. 

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� praktykę pływania nabytą na statkach morskich bez własnego 

napędu zalicza się do praktyki wymaganej do uzyskania dyplomu 
szypra 1 klasy w wymiarze: 2 miesiące tej praktyki liczone jako 1 
miesiąc praktyki wymaganej, w ilości nie większej niŜ 1/3 wymiaru 
wymaganej praktyki. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: OFICER MECHANIK 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315103 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, 
� posiadanie dodatkowej praktyki pływania na stanowisku 

motorzysty wachtowego na statkach morskich w wymiarze: 
� 4 miesięcy – przy spełnieniu wymagań określonych w § 17 ust.1 

pkt 1 – 4 rozporządzenia,  
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� 6 miesięcy – przy spełnieniu wymagań określonych w § 17 ust. 1 
pkt 5  rozporządzenia, 

� 12 miesięcy – przy spełnieniu wymagań określonych w § 17 ust.1 
pkt 6 – 11  rozporządzenia oraz złoŜenie egzaminu na ten dyplom,  

� świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo  ochrony   przeciwpoŜarowej stopnia wyŜszego, 
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej.  
Dodatkowe wymagania: � waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: OFICER MECHANIK WACHTOWY NA STATKACH O MOCY 
MASZYN GŁÓWNYCH 750 kW I POWY śEJ 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� ukończenie uczelni morskiej na kierunku mechanika i budowa 
maszyn, odbycie 6-miesięcznej praktyki w dziale maszynowym na 
statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyŜej 
potwierdzonej w wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o 
zaliczeniu dziennika praktyk oraz złoŜenie egzaminu na poziomie 
operacyjnym,  

ALBO 
� ukończenie nauki w zakresie budowy i eksploatacji siłowni 

okrętowych w ośrodku szkoleniowym (policealnej szkole morskiej 
lub średniej szkole zawodowej), kształcącym co najmniej na 
poziomie operacyjnym, posiadanie 6-miesięcznej praktyki w dziale 
maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 
kW i powyŜej, potwierdzonej w wydanym przez ośrodek 
zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złoŜenie 
egzaminu na poziomie operacyjnym,   

ALBO 
� posiadanie dyplomu elektroautomatyka okrętowego oraz 

dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale 
maszynowym, w tym 6 miesięcy praktyki na stanowisku 
motorzysty na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 
kW i powyŜej, potwierdzonej w wydanym przez uczelnię 
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zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk oraz ukończenie 
szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na 
poziomie operacyjnym,   

ALBO 
� ukończenie uczelni technicznej w specjalności budowa maszyn 

albo budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, posiadanie 12-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 750 kW i powyŜej w dziale maszynowym, w 
tym co najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w 
dzienniku praktyk, oraz złoŜenie egzaminu na poziomie 
operacyjnym,  

ALBO 
� ukończenie szkoły w zakresie: budowy, eksploatacji, obsługi, 

remontów maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych, 
posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 18-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 750 kW i powyŜej na stanowisku motorzysty, w 
tym co najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w 
dzienniku praktyk oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu  na poziomie operacyjnym,   

ALBO 
� posiadanie dyplomu oficera wachtowego, świadectwa motorzysty 

wachtowego, dodatkowej 24- miesięcznej praktyki pływania w 
dziale maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn 
głównych 750 kW i powyŜej na stanowisku motorzysty, w tym co 
najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w dzienniku 
praktyk, oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i 
złoŜenie egzaminu na poziomie operacyjnym, 

ALBO 
� posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 24-

miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 750 kW i powyŜej na stanowisku motorzysty, w 
tym co najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w 
dzienniku praktyk oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu  na poziomie operacyjnym, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ratownika,  
� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia wyŜszego,  
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym uznaje się 

egzamin dyplomowy na kierunku mechanika i budowa maszyn w  
uczelni morskiej oraz egzamin dyplomowy w specjalności 
mechanika i budowa siłowni okrętowych w uczelni technicznej. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
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Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: II OFICER MECHANIK NA STATKACH O MOCY MASZYN 
GŁÓWNYCH OD 750 DO 3000 kW 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o 
mocy maszyn głównych 750 kW i powyŜej, dodatkowej 12-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 750 kW i powyŜej na stanowisku oficera 
mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie zarządzania, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ratownika,  
� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia wyŜszego,  
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej.  

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� obowiązek ukończenia szkolenia nie dotyczy absolwentów 

kierunku mechanika i budowa maszyn uczelni morskich oraz 
absolwentów uczelni o specjalności mechanika i budowa siłowni 
okrętowych, a takŜe ośrodków szkoleniowych kształcących na 
poziomie zarządzania. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: II OFICER MECHANIK NA STATKACH  O MOCY MASZYN 
GŁÓWNYCH  3000 kW I POWY śEJ 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315103 
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Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o 
mocy maszyn głównych 750 kW i powyŜej, dodatkowej 18-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 3000 kW i powyŜej na stanowisku oficera 
mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia i złoŜenie 
egzaminu  na poziomie zarządzania,   

ALBO 
� posiadanie dyplomu II oficera mechanika na statkach o mocy 

maszyn głównych od 750 do 3000 kW oraz dodatkowej 6-
miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera 
mechanika wachtowego na statkach morskich o mocy maszyn 
głównych 3000 kW i powyŜej  oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na poziomie 
zarządzania; 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ratownika,  
� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia wyŜszego,  
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej.  

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� obowiązek ukończenia szkolenia nie dotyczy absolwentów 

kierunku mechanika i budowa maszyn uczelni morskich oraz 
absolwentów uczelni o specjalności mechanika i budowa siłowni 
okrętowych a takŜe ośrodków szkoleniowych kształcących na 
poziomie zarządzania. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 
STARSZY OFICER MECHANIK NA STATKACH  O MOCY 
MASZYN GŁÓWNYCH OD 750 DO  3000 kW  

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315103 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu II-go oficera mechanika na statkach o mocy 
maszyn głównych od 750 do 3000 kW oraz dodatkowej 18-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 750 kW i powyŜej na stanowisku II-go oficera 
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mechanika oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i 
złoŜenie egzaminu na poziomie zarządzania,  

ALBO 
� posiadanie dyplomu II-go oficera mechanika na statkach o mocy 

maszyn głównych 3000 kW i powyŜej oraz dodatkowej 12-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 750 kW i powyŜej na stanowisku II-go oficera 
mechanika; 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ratownika,  
� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia wyŜszego,  
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej.  
Dodatkowe wymagania: � waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: STARSZY OFICER MECHANIK NA STATKACH O MOCY 
MASZYN GŁÓWNYCH 3000 kW  I POWY śEJ 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315103 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu II-go oficera mechanika na statkach o mocy 
maszyn głównych 3000 kW i powyŜej, dodatkowej 18-miesięcznej 
praktyki pływania na statkach morskich o  mocy maszyn głównych 
3000 kW i powyŜej na stanowisku II-go oficera mechanika oraz 
ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na ten dyplom, przy czym 6 miesięcy wymaganej 
praktyki moŜe być zastąpione praktyką pływania na stanowisku 
starszego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn 
głównych od 750 do 3000 kW,  

ALBO 
� posiadanie dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o 

mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy 
maszyn głównych 3000 kW i powyŜej na stanowisku drugiego 
oficera mechanika oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 
szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na ten dyplom, 
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� świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ratownika,  
� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia wyŜszego,  
� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej.  
Dodatkowe wymagania: � waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

W zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: OFICER ELEKTROAUTOMATYK OKR ĘTOWY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315102 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� ukończenie uczelni morskiej o kierunku elektrotechnika w 
specjalności elektroautomatyka okrętowa oraz posiadanie 12-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale 
maszynowym,  

ALBO 
� ukończenie uczelni technicznej na kierunku elektrotechnicznym, 

elektronicznym lub telekomunikacyjnym, posiadanie 18-
miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale 
maszynowym oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym 
i złoŜenie egzaminu na ten dyplom,  

ALBO 
� posiadanie wykształcenia średniego zawodowego o kierunku 

elektrycznym lub elektronicznym oraz 24-miesięcznej praktyki 
pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz 
ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na ten dyplom,  

ALBO 
� posiadanie 30-miesięcznej praktyki pływania w charakterze 

członka załogi w dziale maszynowym na statkach morskich oraz 
ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złoŜenie 
egzaminu na ten dyplom; 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

� świadectwo ratownika,  
� świadectwo ochrony przeciwpoŜarowej stopnia wyŜszego,  
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� świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 

� waŜne świadectwo zdrowia, 
� przy ubieganiu się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego 

1/3 część praktyki pływania moŜe być zastąpiona udokumentowaną 
praktyką przy budowie lub remontach okrętowych urządzeń 
elektrycznych w warsztatach lub stoczniach. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: RYBAK RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO  
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

622301 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich 
w dziale pokładowym,   

ALBO 
� ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym 

(policealnej szkole morskiej lub średniej szkole zawodowej) oraz 
posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich 
w dziale pokładowym,   

ALBO 
− posiadanie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia w charakterze 

pracownika przetwórni statku rybackiego,  
ALBO 
� zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku nawigacyjnym 

uczelni morskiej w specjalności połowy morskie oraz posiadanie 2-
miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale 
pokładowym; 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia podstawowego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 

Dodatkowe wymagania: 
� 18 lat, 
� waŜne świadectwo zdrowia. 
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Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy 

 
Nazwa zawodu regulowanego: STARSZY RYBAK  RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO  
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

622301 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie świadectwa rybaka rybołówstwa morskiego oraz 
dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach 
rybackich w dziale pokładowym,   

ALBO 
− ukończenie nauki w zakresie rybołówstwa morskiego w ośrodku 

szkoleniowym (policealnej szkole morskiej lub średniej szkole 
zawodowej) oraz posiadanie świadectwa  rybaka rybołówstwa 
morskiego i 12- miesięcznej praktyki pływania na statkach 
rybackich w dziale pokładowym,  

ALBO 
� posiadanie 30-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich 

w dziale pokładowym; 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 

ratunkowych, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

stopnia podstawowego, 
– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 

udzielana pierwszej pomocy medycznej, 
� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 

odpowiedzialności wspólnej, 
� świadectwo ratownika. 

Dodatkowe wymagania: 
� 18 lat, 
� waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

W zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: SZYPER KLASY 2 RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO  
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

131203 

Wymagane wykształcenie: podstawowe. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-
miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale 
pokładowym oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i 
złoŜenie egzaminu na ten dyplom,  

ALBO 
� posiadanie świadectwa starszego rybaka rybołówstwa morskiego, 

dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach 
rybackich w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w 
ośrodku szkoleniowym i złoŜenie egzaminu na ten dyplom,  

ALBO 
� posiadanie dyplomu szypra 2 klasy Ŝeglugi krajowej, dodatkowej 

6-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale 
pokładowym oraz złoŜenie egzaminu z zakresu wiedzy rybackiej, 

ALBO 
� ukończenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym w 

specjalności połowy morskie oraz posiadanie 12-miesięcznej 
praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym; 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie operacyjnym, 

� odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w słuŜbie 
radiokomunikacyjnej morskiej, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia wyŜszego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej, 

� świadectwo ratownika. 
Dodatkowe wymagania: � waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w 
sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 
Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

W zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 



 127 

 
Nazwa zawodu regulowanego: SZYPER  KLASY 1  RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO  
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

131203 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, 
dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
kapitana lub 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
oficera wachtowego na statkach rybackich oraz ukończenie 
szkolenia w ośrodku szkoleniowym i  złoŜenie egzaminu na ten 
dyplom, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i 
ARPA na poziomie zarządzania, 

� odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w słuŜbie 
radiokomunikacyjnej morskiej, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik 
ratunkowych, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 
stopnia wyŜszego, 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych zasad 
udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

� świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej, 

� świadectwo ratownika. 

Dodatkowe wymagania: 
� 18 lat, 
� waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego  
2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych 
marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT MORSKI 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315211 

Wymagane wykształcenie: średnie.  

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie stopnia kapitana Ŝeglugi przybrzeŜnej oraz 12-
miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana, 

ALBO 
� posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności 

brutto od 500 do 3000 lub dyplomu wyŜszego oraz 12-miesięcznej 
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praktyki pływania na stanowisku starszego oficera lub kapitana; 
� posiadanie praktyki w pilotowaniu statków odbytej w charakterze 

kandydata na pilota morskiego, polegającej na uczestniczeniu w 
realizacji co najmniej 10 usług pilotowych wykonywanych w 
pilotaŜu morskim przez pilotów wyznaczonych przez szefa pilotów 
właściwego dla rejonu pilotowego, 

� posiadanie świadectwa ukończenia kursu manewrowania statkami 
na symulatorze manewrowym, 

� posiadanie świadectwa złoŜenia egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: 

� przeprowadzanie co 2 lata okresowych sprawdzianów kwalifikacji 
pilotów i aktualności ich wiedzy w zakresie wykonywanych 
obowiązków oraz stanu zdrowia, 

� waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. w 
sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich (Dz. U. Nr 39, 
poz. 339). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: PILOT PEŁNOMORSKI 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

315211 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu kapitana Ŝeglugi wielkiej na statkach o 
pojemności brutto 3000 i powyŜej oraz 36-miesięcznej praktyki 
pływania na stanowisku kapitana na morskich statkach handlowych 
o pojemności brutto 3000 i powyŜej w Ŝegludze międzynarodowej, 
w tym 12 miesięcy praktyki na statkach o długości całkowitej 
powyŜej 180 m, 

� posiadania praktyki w pilotowaniu statków, polegającej na 
uczestniczeniu w realizacji co najmniej 3 usług pilotowych w 
pilotaŜu pełnomorskim na Morzu Bałtyckim wykonywanych przez 
pilotów pełnomorskich wyznaczonych przez dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni lub Szczecinie, 

� posiadanie świadectwa ukończenia kursu manewrowania duŜymi 
statkami na modelach pływających – redukcyjnych, 

� posiadanie świadectwa złoŜenia egzaminu kwalifikacyjnego. 

Dodatkowe wymagania: 

� przeprowadzanie co 2 lata okresowych sprawdzianów kwalifikacji 
pilotów i aktualności ich wiedzy w zakresie wykonywania 
obowiązków oraz stanu zdrowia, 

� waŜne świadectwo zdrowia. 

Podstawa prawna: � ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.), 
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� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. w 
sprawie kwalifikacji zawodowych pilotów morskich (Dz. U. Nr 39, 
poz. 339). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

w zaleŜności od miejsca złoŜenia wniosku przez zainteresowanego: 
− Urząd Morski w Gdyni, 
− Urząd Morski w Szczecinie, 
− Urząd Morski w Słupsku. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy 

 
Nazwa zawodu regulowanego: NUREK III KLASY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

754102 

Wymagane wykształcenie: 
średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo 
Ŝeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów 
mechanicznych lub elektrycznych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 
� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego 

i teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków III klasy. 

Dodatkowe wymagania: 
� ukończone 18 lat, 
� waŜne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do 

wykonywania prac podwodnych. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz. U. Nr .199, poz. 1936, z późn. zm.),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, 
ksiąŜeczek nurka i  dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 2053). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

Urząd Morski w Gdyni. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: NUREK II KLASY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

754102 

Wymagane wykształcenie: 
średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo 
Ŝeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów 
mechanicznych lub elektrycznych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu nurka III klasy, 
� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego 

i teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków II klasy, 
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� co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa w charakterze nurka III 
klasy. 

Dodatkowe wymagania: � waŜne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do 
wykonywania prac podwodnych. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz. U. Nr .199, poz. 1936, z późn. zm.),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, 
ksiąŜeczek nurka i  dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 2053). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

Urząd Morski w Gdyni. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: NUREK I KLASY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

754102 

Wymagane wykształcenie: 
średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo 
Ŝeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów 
mechanicznych lub elektrycznych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu nurka II klasy, 
� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego 

i teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków I klasy, 
� co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa w charakterze nurka 

II klasy. 

Dodatkowe wymagania: � waŜne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do 
wykonywania prac podwodnych. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz. U. Nr .199, poz. 1936, z późn. zm.),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, 
ksiąŜeczek nurka i  dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 2053). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

Urząd Morski w Gdyni. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: NUREK SATUROWANY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

754103 

Wymagane wykształcenie: 
średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo 
Ŝeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów 
mechanicznych lub elektrycznych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu nurka I klasy, 
� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego 

i teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków saturowanych, 
� co najmniej roczna praktyka zawodowa w charakterze nurka 

I klasy. 

Dodatkowe wymagania: � waŜne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do 
wykonywania prac podwodnych. 

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz. U. Nr .199, poz. 1936, z późn. zm.),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, 
ksiąŜeczek nurka i  dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 2053). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

Urząd Morski w Gdyni. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWNIK PRAC PODWODNYCH II KLASY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

754101 

Wymagane wykształcenie: 

wyŜsze albo średnie w zakresie zawodów morskich albo Ŝeglugi 
śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub 
elektrycznych. 
 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� posiadanie dyplomu nurka II klasy, 
� roczna praktyka zawodowa w charakterze nurka II klasy, 
� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego 

i teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac 

podwodnych II klasy. 
Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz. U. Nr .199, poz. 1936, z późn. zm.),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, 



 132 

ksiąŜeczek nurka i  dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 2053). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

Urząd Morski w Gdyni. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWNIK PRAC PODWODNYCH I KLASY 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

754101 

Wymagane wykształcenie: wyŜsze. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� dyplom kierownika prac podwodnych II klasy, 
� trzyletnia praktyka zawodowa w charakterze kierownika prac 

podwodnych II klasy, 
� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego 

i teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 
� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac 

podwodnych I klasy. 
Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz. U. Nr .199, poz. 1936, z późn. zm.),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, 
ksiąŜeczek nurka i  dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 2053). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

Urząd Morski w Gdyni. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: OPERATOR SYSTEMÓW NURKOWYCH 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

754104 

Wymagane wykształcenie: średnie. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego 
i teoretycznego z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności, 

� zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów systemów 
nurkowych. 
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Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: 

� ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych (Dz. U. Nr .199, poz. 1936, z późn. zm.),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, 
ksiąŜeczek nurka i  dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych 
dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 200, 
poz. 2053). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym: 

Urząd Morski w Gdyni. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ 
 

Nazwa zawodu regulowanego: 
 

URBANISTA 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

216403 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

– wykształcenie wyŜsze o kierunkach architektura, urbanistyka lub 
gospodarka przestrzenna, 

– inne wyŜsze na kierunkach, które w obowiązującym programie 
nauczania realizują zagadnienia związane z architekturą i 
urbanistyką lub gospodarką przestrzenną w wymiarze co najmniej 
90 godzin, uzupełnionych studiami podyplomowymi w zakresie 
planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki 
przestrzennej, 

– inne niŜ wymienione w pkt 1 i 2, uzupełnione studiami 
podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, 
urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
– dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką 
przestrzenną  w przypadku wykształcenia zgodnie z  pkt 1, 
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- trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką 
przestrzenną w przypadku wykształcenia zgodnie z  pkt 2, 
- trzyletnie doświadczenia zawodowe związane z gospodarką 
przestrzenną w przypadku wykształcenia zgodnie z  pkt 3  i zdany 
egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki 
przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie 
urbanistyki. 
 

 
Dodatkowe wymagania: 
 

 
członkostwo w okręgowej izbie urbanistów właściwej według 
miejsca zamieszkania. 

 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych  

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
rejestry urbanistów prowadzone przez okręgowe izby urbanistów 
właściwe według miejsca zamieszkania.   

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 
Krajowa Izba Urbanistów, ul. Mokotowska 4/6, pok. 213 a, 00-641 
Warszawa 

 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
ARCHITEKT  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI  
ARCHITEKTONICZNEJ 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
216101 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

– ukończone wyŜsze studia zawodowe na kierunku architektura i 
urbanistyka. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/ lub kierowania robotami budowlanymi. 

 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją,  

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

 – wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób  
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Dodatkowe wymagania: 
 

posiadających  uprawnienia budowlane, 
– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z 
określonym w nim terminem waŜności. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 
 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

INśYNIER BUDOWNICTWA    
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA  
W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214290 

Wymagane wykształcenie: 
– ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo. 

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
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z późn. zm.), 
– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

INśYNIER BUDOWNICTWA  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ  
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214290 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo. 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z 
określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 
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Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER BUDOWNICTWA   
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214290 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo. 
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

INśYNIER IN śYNIERII ŚRODOWISKA  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214290 

Wymagane wykształcenie: – ukończone studia magisterskie na kierunku inŜynieria 
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środowiska. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie 
do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

INśYNIER BUDOWNICTWA   
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214207 

Wymagane wykształcenie: 
– ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo. 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: – wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
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posiadających  uprawnienia budowlane, 
– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

INśYNIER BUDOWNICTWA  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
DROGOWEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214207 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo. 
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 
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– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER BUDOWNICTWA  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ   

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214208 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo. 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 
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Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER BUDOWNICTWA 
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
MOSTOWEJ  
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214208 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo. 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER BUDOWNICTWA 
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KOLEJOWEJ 
  
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214204 
 
  



 142 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo w 
specjalnościach drogi kolejowe lub drogi Ŝelazne. Uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności kolejowej. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  
ul. Krucza38/42, 00-926 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER BUDOWNICTWA 
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
KOLEJOWEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
214204  

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo w 
specjalnościach drogi kolejowe lub drogi Ŝelazne. Uprawnienia 
budowlane do projektowania oraz/lub do kierowania robotami 
budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
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umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 
– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 

wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  
ul. Krucza38/42, 00-926 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER BUDOWNICTWA 
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
WYBURZENIOWEJ 
  
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214206 

Wymagane wykształcenie: 
– ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo. 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności wyburzeniowej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 
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Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER GÓRNICTWA I GEOLOGII  
W SPECJALNOŚCI EKSPLOATACJA ZŁÓś UPRAWNIONY DO 
PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ 
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI WYBURZENIOWEJ 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214690 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia magisterskie na kierunku górnictwo i geologia 
w specjalności eksploatacja złóŜ. Uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do projektowania i/lub do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności wyburzeniowej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER IN śYNIERII WOJSKOWEJ  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
WYBURZENIOWEJ  
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214290 

Wymagane wykształcenie: 
– ukończone studia magisterskie na kierunku inŜynieria wojskowa. 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności wyburzeniowej. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 
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Nazwa zawodu regulowanego:  
INśYNIER TELEKOMUNIKACJI  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

215301 

Wymagane wykształcenie: – ukończone studia magisterskie na kierunku elektronika i 
telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji. 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
telekomunikacyjnej. 

 
Wymagania kwalifikacyjne:  – odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 

stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: – wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 
Nazwa zawodu regulowanego:  

INśYNIER ELEKTROTECHNIK  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 

215190 
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specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
Wymagane wykształcenie: – ukończone studia magisterskie na kierunku elektrotechnika w 

specjalności z zakresu telekomunikacji. Uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń do projektowania i /lub do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej. 

 
Wymagania kwalifikacyjne: – odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 

stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: – wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 
 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 
Nazwa zawodu regulowanego:  

INśYNIER TELEKOMUNIKACJI  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

215301 

Wymagane wykształcenie: – ukończone studia zawodowe na kierunku elektronika i 
telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji. 
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności telekomunikacyjnej. 
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Wymagania kwalifikacyjne:  – odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: – wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 
Nazwa zawodu regulowanego:  

INśYNIER ELEKTROTECHNIK  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

215190 

Wymagane wykształcenie: – ukończone studia zawodowe na kierunku elektrotechnika w 
specjalności z zakresu telekomunikacji. W zaleŜności od stopnia 
wykształcenia: uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie 
do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności telekomunikacyjnej. 

Wymagania kwalifikacyjne: – odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 
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Dodatkowe wymagania: – wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 
 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
 
INśYNIER IN śYNIERII ŚRODOWISKA  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ 
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214390 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia magisterskie na kierunku inŜynieria środowiska. 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 
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Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER GÓRNIK  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ Z ZAKRESU INśYNIERII 
GAZOWNICZEJ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I 
KANALIZACYJNYCH 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214690 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia magisterskie na kierunku wiertnictwa, nafty i 
gazu w specjalności z zakresu inŜynierii gazowniczej. 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 
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– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER IN śYNIERII ŚRODOWISKA  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214390 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia zawodowe na kierunku inŜynieria środowiska. 
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER BUDOWNICTWA  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214290 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia wyŜsze na kierunku budownictwo. Uprawnienia 
budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 
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Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER ENERGETYK  
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214906 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia wyŜsze na kierunku energetyka. Uprawnienia 
budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER ELEKTROTECHNIK 
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ  W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ 
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 

215190 
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specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia magisterskie na kierunku elektrotechnika. 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER ELEKTROTECHNIK 
 UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE  W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

215101 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia zawodowe na kierunku elektrotechnika. 
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 
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Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających  uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

 
INśYNIER TRANSPORTU 
UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA I/LUB KIEROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI W OGRANICZONYM ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM 
W TRANSPORCIE LUB STEROWANIA RUCHEM LUB ZABEZPIECZENIA 
RUCHU POCIĄGÓW LUB AUTOMATYKI I ROBOTYKI W SPECJALNOŚCI 
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

214918 

Wymagane wykształcenie: 

– ukończone studia zawodowe na kierunku transport w specjalności 
sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub 
zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka. 
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, 
stopnia skomplikowania  działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   
umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 



 156 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, 
wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

Dodatkowe wymagania: 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, 
z określonym w nim terminem waŜności. 

Podstawa prawna: 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578,  
z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Polska Izba InŜynierów Budownictwa  
ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
POŚREDNIK  
W OBROCIE NIERUCHOMO ŚCIAMI 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 

244101 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

– wykształcenie wyŜsze I lub II stopnia, lub 
– wykształcenie wyŜsze I lub II stopnia, gdzie program studiów 

spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
– ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami (jeŜeli kandydat ukończył studia 
wyŜsze, których program nie spełnia minimów programowych dla 
studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami), 

– odbyta praktyka zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami, 

– pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

 
– pełna zdolność do czynności prawnych, 
– brak karalności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, 

za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów 
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 wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych 
zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. 

 
Podstawa prawna: 
 

 
– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).   
 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

centralny rejestr pośredników w obrocie nieruchomościami 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 
  

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

brak samorządu zawodowego. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
RZECZOZNAWCA MAJ ĄTKOWY 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
244102  
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

 
– wykształcenie wyŜsze magisterskie (od 01.01.2008 r.), lub 
– wykształcenie wyŜsze magisterskie, gdzie program studiów 

spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

 
– ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny 

nieruchomości (jeŜeli kandydat ukończył studia wyŜsze, których 
program nie spełnia minimów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości), 

– odbyta praktyka zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości,  
– pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, w tym złoŜony 

egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania 
nieruchomości. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
– pełna zdolność do czynności prawnych, 
– brak karalności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, 

za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów 
wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych 
zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. 

 
Podstawa prawna: 
 
 

 
– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr102 poz. 651 z późn. zm.).   
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych prowadzony przez 
ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej. 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

brak samorządu zawodowego. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
ZARZĄDCA NIERUCHOMO ŚCI 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
244103  

 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

 
– wykształcenie wyŜsze I lub II stopnia, lub 
– wykształcenie wyŜsze I lub II stopnia, gdzie program studiów 

spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
– ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania 

nieruchomościami (jeŜeli kandydat ukończył studia, których 
program nie spełnia minimów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami), 

– odbyta praktyka zawodowa w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, 

– pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
– pełna zdolność do czynności prawnych, 
– brak karalności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, 

za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów 
wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych 
zeznań oraz za przestępstwa skarbowe. 

 
Podstawa prawna: 
 

 
– ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr102 poz. 651 z późn. zm.).   
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
centralny rejestr zarządców nieruchomości prowadzony przez ministra 
właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 
mieszkaniowej. 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

brak samorządu zawodowego.  
 

Minister kierujący działem: 
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MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW RYNKÓW ROLNYCH 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE JAKO ŚCI HANDLOWEJ 
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPO śYWCZYCH 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
331504 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

 
nie dotyczy. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

– posiadanie teoretycznych i  praktycznych wiadomości z zakresu 
zasad klasyfikacji, sposobu produkcji lub pobierania próbek 
danego rodzaju artykułów rolno-spoŜywczych, potwierdzane 
zdaniem, co 3 lata, egzaminu przed komisją kwalifikacyjną 
powołaną  przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-SpoŜywczych, 

– wpis do rejestru rzeczoznawców potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez wojewódzkiego inspektora. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
nie dotyczy. 

Podstawa prawna: 
 
 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 
rolno-spoŜywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 
wraz z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Rejestr rzeczoznawców prowadzony przez Wojewódzkiego Inspektora 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 
Nie dotyczy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minister kierujący działem: 
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MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW INSTYTUCJI FINANSOWYCH 
 

Nazwa zawodu regulowanego: DORADCA INWESTYCYJNY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
241203 

Wymagane wykształcenie: – brak wymagań. 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją 
egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych, 

� wpis na listę doradców inwestycyjnych dokonany przez Komisję 
Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego złoŜony w 
terminie 3 miesięcy od daty złoŜenia egzaminu z wynikiem 
pozytywnym, daty uznania przez Komisję uprawnień do 
wykonywania zawodu albo dnia zdania z wynikiem pozytywnym 
sprawdzianu umiejętności, 

� wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności 
składania egzaminu mogą uzyskać osoby, których kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach określonych w  ustawie z dnia  
18 marca 2008  r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

� wpis na listę doradców bez konieczności składania egzaminu 
mogą równieŜ uzyskać osoby nieposiadające uprawnień, o których 
mowa w tiret powyŜej, o ile posiadają odpowiedni, nadany przez 
zagraniczną instytucję, tytuł, do uzyskania którego naleŜy 
wykazać się wiedzą w zakresie zbliŜonym do zakresu 
tematycznego obowiązującego na egzaminie dla doradców, oraz o 
ile ich kwalifikacje stwierdzone w wyniku przeprowadzonego 
sprawdzianu umiejętności gwarantują, Ŝe będą one wykonywać 
zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób naleŜyty. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

� pełna zdolność do czynności prawnych, 
� korzystanie z pełni praw publicznych, 
� osoba fizyczna nie uznana 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 lub 308 ustawy z dnia  
30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, za 
przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w ustawie z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 
Podstawa prawna: 
 
 
 

� ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), 

� rozporządzenie 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. z 2009 r. Nr 191, poz. 1480), 

� rozporządzenie 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), 
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� rozporządzenie 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). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Lista doradców inwestycyjnych  
Organ prowadzący – Komisja Nadzoru Finansowego 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Związek Maklerów i Doradców: ul. Sienna 93/2, 00-815 Warszawa - nie jest 
samorządem zawodowym w rozumieniu art. 17  
Konstytucji RP. 
Jest to stowarzyszenie zrzeszające dobrowolnie członków, które 
chroni interesy członków, kształtuje zasady etyki zawodowej, podnosi 
kwalifikacje członków, prowadzi działalność edukacyjną. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: MAKLER GIEŁD TOWAROWYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
332401 

Wymagane wykształcenie: – brak wymagań. 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją 
egzaminacyjną dla maklerów giełd towarowych, 

� wpis na listę maklerów giełd towarowych dokonany przez 
Komisję Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego 
złoŜony w terminie 3 miesięcy od dnia złoŜenia egzaminu, 

� wpis na listę maklerów giełd towarowych, bez konieczności 
składania egzaminu, mogą uzyskać osoby posiadające 
uprawnienia i wykonujące zawód maklera giełd towarowych w 
państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, jeŜeli ich 
kwalifikacje, stwierdzone przez Komisję w wyniku 
przeprowadzonego testu umiejętności, zapewniają naleŜyte 
wykonanie zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

� pełna zdolność do czynności prawnych, 
� korzystanie z pełni praw publicznych, 
� nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego 

przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko mieniu lub 
dokumentom ,  przestępstwa gospodarczego, fałszowania 
pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, znaków 
towarowych, przestępstwa określonego w ustawie z dnia  
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
przestępstwa określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, przestępstwa określonego w ustawie z dnia  
29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 
przestępstwa określonego w ustawie z dnia 26 października 2000r. 
o giełdach towarowych lub przestępstwa określonego w ustawie  
o domach składowych.  

 � ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych  
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Podstawa prawna: 
 
 
 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.), 
� rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r.  

w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd 
towarowych (Dz. U. Nr 94, poz. 905). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Lista maklerów giełd towarowych 
Organ prowadzący – Komisja Nadzoru Finansowego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
MAKLER PAPIERÓW WARTO ŚCIOWYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

331102 

Wymagane wykształcenie: – brak wymagań. 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

� złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją 
egzaminacyjną dla maklerów papierów wartościowych, 

� wpis na listę maklerów papierów wartościowych dokonany przez 
Komisję Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego 
złoŜony w terminie 3 miesięcy od daty złoŜenia egzaminu z 
wynikiem pozytywnym, daty uznania przez Komisję uprawnień do 
wykonywania zawodu albo dnia zdania z wynikiem pozytywnym 
sprawdzianu umiejętności, 

� wpis na listę maklerów papierów wartościowych bez konieczności 
składania egzaminu mogą uzyskać osoby, których kwalifikacje 
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 
marca 2008  r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

� pełna zdolność do czynności prawnych, 
� korzystanie z pełni praw publicznych, 
� osoba fizyczna nie uznana 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 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 
r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub 
za przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 

� ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), 

� rozporządzenie 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. z 
2009 r. Nr 191, poz. 1480), 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. 
w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę 
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inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu 
umiejętności (Dz. U. Nr 187, poz. 1452). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Lista maklerów papierów wartościowych  
Organ prowadzący – Komisja Nadzoru Finansowego 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Związek Maklerów i Doradców: ul. Sienna 93/2, 00-815  Warszawa - nie 
jest samorządem zawodowym w rozumieniu art. 17  
Konstytucji RP. 
Jest to stowarzyszenie zrzeszające dobrowolnie członków, które 
chroni interesy członków, kształtuje zasady etyki zawodowej, podnosi 
kwalifikacje członków, prowadzi działalność edukacyjną. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: AKTUARIUSZ 
Kod według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

 
212001  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze. 

Wymagania kwalifikacyjne: - przez okres co najmniej 2 lat wykonywanie czynności z zakresu 
matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, pod 
kierunkiem aktuariusza; 

- złoŜenie z pozytywnym wynikiem egzaminu aktuarialnego 
(moŜliwość zwolnienia z tego obowiązku cudzoziemca po 
zasięgnięciu ogólnopolskich organizacji aktuariuszy); 

- pełna zdolność do czynności prawnych; 
- pełnia praw publicznych; 
- osoba nie moŜe być prawomocnie skazana za umyślne 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, 
przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe; 

- wpis na listę aktuariuszy bez konieczności składania egzaminu 
mogą uzyskać osoby, których kwalifikacje zostały uznane na 
zasadach określonych w  przepisach o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. 

Dodatkowe wymagania: 
 

 

Podstawa prawna rozdział 8 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 

Rejestr - jeśli istnieje dla zawodu 
(pełna nazwa wraz z organem 
prowadzącym): 

Rejestr aktuariuszy prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego. 

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy - nie jest samorządem zawodowym 
w rozumieniu art. 17 Konstytucji RP. 
Jest to ogólnopolska organizacja aktuariuszy - stowarzyszenie 
zrzeszające dobrowolnie członków, które chroni ich interesy. 
Siedziba: PZU śycie SA, 00 -133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24. 
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Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
AGENT CELNY 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
333101 

Wymagane wykształcenie: – co najmniej średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

— egzamin kwalifikacyjny na agenta celnego lub decyzja o uznaniu 
kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydana na 
podstawie odrębnych przepisów, 

— wpis na listę agentów celnych (wniosek o wpis złoŜony nie 
później niŜ w okresie 2 lat od złoŜenia egzaminu kwalifikacyjnego 
na agenta celnego lub otrzymania decyzji o uznaniu kwalifikacji 
do wykonywania zawodu agenta celnego wydanej na podstawie 
odrębnych przepisów). 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

— miejsce zamieszkania we Wspólnocie Europejskiej, 
— pełna zdolność do czynności prawnych, 
— korzystanie z pełni praw publicznych, 
— brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo 
gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe, 

— rękojmia prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego. 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 

— ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68,  
poz. 622), 

— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. 
w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz 
wpisu na listę agentów celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1223 ze 
zmianą w Dz.U. Nr 18 z 2010 r., poz. 101). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Lista agentów celnych 
Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

USŁUGOWE PROWADZENIE KSI ĄG RACHUNKOWYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

121102 
 

Wymagane wykształcenie: – co najmniej średnie. 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

— 3 lata praktyki w księgowości na terytorium RP w przypadku: 
a) wykształcenia wyŜszego magisterskiego uzyskanego na  
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 kierunku rachunkowość lub na innym kierunku 
ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla 
której plan studiów i program kształcenia odpowiadał 
wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności 
rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych 
uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych 
lub 

b) wykształcenia wyŜszego magisterskiego (lub równorzędnego) 
oraz ukończenia studiów podyplomowych z zakresu 
rachunkowości w jednostkach organizacyjnych 
uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do 
nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych; 

 
— 2 lata praktyki w księgowości na terytorium RP (w przypadku 

wykształcenia co najmniej średniego lub wykształcenia wyŜszego 
innego niŜ wymienione w powyŜszych pkt a) lub b) oraz złoŜony z 
wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób 
ubiegających się o certyfikat księgowy; 

 
— UWAGA : osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na 

listę doradców podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, 
uznaje się za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, bez konieczności ubiegania się o certyfikat 
księgowy. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

— posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z 
pełni praw publicznych, 

— osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, 
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony 
w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

— uzyskanie certyfikatu księgowego. 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

— ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. 
w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych (Dz. U. Nr 62, poz. 508). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Minister Finansów prowadzi wykaz osób posiadających certyfikat 
księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
DORADCA PODATKOWY 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
241903 
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Wymagane wykształcenie: – wyŜsze. 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

— dwuletnia praktyka zawodowa, 
— egzamin na doradcę podatkowego, 
— pełna zdolność do czynności prawnych, 
— korzystanie z pełni z praw publicznych, 
— nieskazitelny charakter i rękojmia prawidłowego wykonywania 

zawodu doradcy podatkowego, 
— wpis na listę doradców podatkowych. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

 

 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

— ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 
2011 r. Nr 41, poz. 213), 

— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w 
sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1493), 

— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w 
sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców 
podatkowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 230, poz. 1514), 

— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w 
sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa 
podatkowego i przeprowadzenia egzaminu na doradcę 
podatkowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 212, poz. 1390), 

—  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w 
sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących 
osób wpisanych na listę doradców podatkowych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 230, poz. 1513), 

— rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. 
Nr 211, poz. 2065). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Lista doradców podatkowych prowadzona przez Krajową Radę 
Doradców Podatkowych. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 02-362 Warszawa ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku 3/310. 
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Minister kierujący działem: 

MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW TURYSTYKI 
 

Nazwa zawodu regulowanego: PRZEWODNIK TURYSTYCZNY 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

511302-  przewodnik turystyczny górski, 
      511303 - przewodnik turystyczny miejski, 

511304 - przewodnik turystyczny terenowy, 
 

 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:  

przewodnik turystyczny miejski i terenowy - 79.90.A. 
przewodnik turystyczny górski - 93.19.Z. 

 
Wymagane wykształcenie:  – wykształcenie średnie. 

 
Wymagania kwalifikacyjne: – odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego na  przewodnika 

turystycznego zgodnego z programem szkolenia dla kandydatów 
na  przewodników turystycznych określonym w rozporządzeniu 
Ministra Sportu i Turystyki (projekt) z dnia ... w sprawie 
przewodników turystycznych i pilotów  wycieczek (uwaga! 
nowe rozporządzenie - w przygotowaniu –wkrótce będzie 
podpisane; rozporządzenie z 2006 r. wygasło dnia 17 grudnia 
2010 r.) 

oraz  
– zdanie egzaminu na przewodnika turystycznego przed komisją 

egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa.  
Dodatkowe wymagania: – ukończenie 18 lat, 

– posiadanie stanu zdrowia umoŜliwiającego wykonywanie zadań 
przewodnika turystycznego, 

– niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w 
związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub 
pilota wycieczek. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. 
U. z  2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), 

– rozporządzenie (projekt) Ministra Sportu i Turystyki z dnia ... w 
sprawie przewodników turystycznych i pilotów  wycieczek.  

Rejestr - jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

ewidencje nadanych uprawnień przewodnika turystycznego są 
prowadzone przez marszałków województw. 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW ZDROWIA 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
ASYSTENTKA DENTYSTYCZNA* 
* w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82,  
poz. 537) - asystentka stomatologiczna. 
 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
325101 
 

 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z 
uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie tytułu  zawodowego 
asystentki stomatologicznej lub dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu asystentki 

dentystycznej, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
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kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 
-  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
DIETETYK 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
322001 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku dietetyka zgodnie ze 
standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i 
uzyskanie tytułu licencjata lub magistra na tym kierunku, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyŜszych 
w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny 
kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu licencjata lub 
magistra na tym kierunku, lub 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej  
z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu dietetyka, 
lub 

- rozpoczęcie przed 1993 r. szkoły policealnej i uzyskanie dyplomu 
technika technologii Ŝywienia w specjalności dietetyka. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu dietetyka, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
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Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej 

fachowych pracowników słuŜby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332  
z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82,  
poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 1952 r.  
w sprawie rozciągnięcia przepisów o odpowiedzialności zawodowej 
fachowych pracowników słuŜby zdrowia na niektóre kategorie tych 
pracowników (Dz. U. Nr 37, poz. 260), 

-  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 
zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
FIZJOTERAPEUTA (magister) 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 

 
228301 
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specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1997 r. studiów wyŜszych na 
kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia 
określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu  
magistra na tym kierunku, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1998 r. studiów wyŜszych 
na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra 
na tym kierunku, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1998 r. studiów wyŜszych 
w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu 
magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w 
dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1980 r. studiów wyŜszych 
na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra 
na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów 
dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub 
rehabilitacji ruchowej, potwierdzonej legitymacją instruktora 
rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1980 r. studiów wyŜszych 
na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytuł magistra 
na tym kierunku oraz ukończenie trzymiesięcznego kursu 
specjalizacyjnego z rehabilitacji. 

 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych do wykonywania 

zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r.  
w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r.  
w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze  
w placówkach obrotu pozaaptecznego, a takŜe wymogów, jakim 
powinien odpowiadać lokal i wyposaŜenie tych placówek oraz 
punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 
poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm), 

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  
12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a takŜe 
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 
prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1166), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

FIZJOTERAPEUTA (technik/licencjat) 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
325401 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 

- rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1997 r. studiów wyŜszych na 
kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia 
określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu 
licencjata na tym kierunku, lub 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu 
zawodowego technika fizjoterapii. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
 

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej  
(Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), 
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Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w 
sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w 
sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w 
placówkach obrotu pozaaptecznego, a takŜe wymogów, jakim 
powinien odpowiadać lokal i wyposaŜenie tych placówek oraz 
punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm), 

- rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  
12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a takŜe 
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by 
prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki  
(Dz. U. Nr 164, poz. 1166), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt). 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
HIGIENISTKA DENTYSTYCZNA * 
* w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82,  
poz. 537)  - higienistka stomatologiczna. 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
325102 
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Wymagane wykształcenie: 
 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z 
uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie  tytułu 
zawodowego higienistki stomatologicznej lub dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie 
higienistka stomatologiczna, lub 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku lub  
w specjalności higiena stomatologiczna obejmujące  
co najmniej 1.688 godzin kształcenia w zakresie higieny 
stomatologicznej i uzyskanie tytułu licencjata, lub 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku lub  
w specjalności higiena stomatologiczna rozpoczętych przed 
dniem 31 sierpnia 2009 r. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu higienistki 

dentystycznej, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
HIGIENISTKA SZKOLNA 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
 
325902 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z 
uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu higienistki 
szkolnej. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu higienistki 

szkolnej, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570,  
z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.  
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r.  
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieŜą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 
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poz. 537), 
- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
LOGOPEDA 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
228502 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

 
- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku lub  

w specjalności logopedia obejmujących w programie 
nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie 
logopedii i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra, lub 

- ukończenie studiów wyŜszych i uzyskanie tytułu magistra oraz 
ukończenie studiów podyplomowych z logopedii 
obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia  
w zakresie logopedii. 

- ukończenie studiów wyŜszych i uzyskanie tytułu magistra oraz 
ukończenie przed 31 sierpnia 2009 r.  studiów 
podyplomowych z logopedii. 

 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu logopedy, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu 

 i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 

 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), 
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- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia  
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych  
(Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w 
sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5,  
poz. 46), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
OPTYK OKULAROWY* 
*zawód szkolny technik optyk 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
325301 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku lub  
w specjalności optyka okularowa lub optometria obejmujących 
co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do 
przygotowania w zawodzie optyk okularowy i uzyskanie tytułu 
licencjata lub inŜyniera, lub 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z 
uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu 
technika optyka lub trzyletniego technikum uzupełniającego 
publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły 
publicznej i uzyskanie dyplomu technika optyka, lub 

- uzyskanie do dnia 1 października 2010 r. dyplomu mistrza w 
zawodzie optyk okularowy. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
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Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu optyka 

okularowego, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych do wykonywania 

zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 112, poz. 979 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i 
mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
ORTOPTYSTKA 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
325906 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej 
z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu ortoptystyki. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 



 179 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ortoptystki, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
RATOWNIK MEDYCZNY 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 
 

 
 
325601 
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Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku (specjalności) 
ratownictwo medyczne, lub 

- ukończenie publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej 
szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej  
i posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu 
zawodowego "ratownik medyczny". 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika 

medycznego, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410), 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej 
fachowych pracowników słuŜby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332 z 
późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
321201 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych i uzyskanie tytułu licencjata  
na kierunku analityka medyczna, lub 

- ukończenie liceum medycznego lub szkoły policealnej 
publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej 
 i uzyskanie dyplomu technika analityki medycznej, lub 

- rozpoczęcie przed 1974 r. szkoły policealnej i uzyskanie 
dyplomu technika medycznego analityki. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu technika 

analityki medycznej, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej  

(Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r.  
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających  
na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych  
(Dz. U. Nr 247, poz. 2481), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r.  
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w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej słuŜby 
krwi (Dz. U. Nr 247, poz. 2482), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
 
TECHNIK DENTYSTYCZNY 
 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
321402 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku techniki 
dentystyczne zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w 
odrębnych przepisach i uzyskanie tytułu licencjata na tym 
kierunku, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów 
wyŜszych w specjalności techniki dentystyczne obejmujących w 
programie nauczania co najmniej 2184 godzin kształcenia w 
zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania 
zawodu technika dentystycznego i uzyskanie tytułu licencjata 
lub inŜyniera, lub 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu 
zawodowego technika dentystycznego lub dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik 
dentystyczny; lub 

- uzyskanie kwalifikacji na podstawie dekretu z dnia  
5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno– 
dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. Nr 27, poz. 104, z późn. zm.). 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu technika 

dentystycznego, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 



 183 

- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  
i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  
do wykonywania zawodów medycznych. 

 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej 

fachowych pracowników słuŜby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332  
z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (Dz. U. 139. poz. 1142, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-
dentystycznych (Dz. U. z 1947 r., Nr 27, poz. 104, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 1951 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych 
techników dentystycznych (Dz. U. Nr 28, poz. 222), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt). 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
 
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG 
 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
321103 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku lub  
w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 
1.700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu 
licencjata lub inŜyniera, lub  

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu 
zawodowego technika elektroradiologa lub technika 
elektroradiologii, lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie technik elektroradiolog. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu technika 

elektroradiologa, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych do wykonywania 

zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotne (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (Dz. U. 139. poz. 1142, z późn. zm.), 
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- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 
(Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt). 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
 
TECHNIK FARMACEUTYCZNY  
 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
321301 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej 
z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika 
farmaceutycznego. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

- posiadanie dwuletniej praktyki w aptece  
w pełnym wymiarze czasu pracy, umoŜliwia samodzielne 
wykonywanie czynności wymienionych w art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  
(Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu technika 

farmaceutycznego, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
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Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  

(Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r.  
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika 
farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126, poz. 1082, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.  
w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze  
w placówkach obrotu pozaaptecznego, a takŜe wymogów, jakim 
powinien odpowiadać lokal i wyposaŜenie tych placówek oraz 
punktów aptecznych (Dz. U. Nr 21, poz. 118), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt). 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

TECHNIK ORTOPEDA 
 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

321403 
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Wymagane wykształcenie: 
 
 

- ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub 
niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie 
dyplomu technika ortopedy, lub 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z 
uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu technika 
biomechanika, lub 

- uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie technik ortopeda. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu technika 

ortopedy, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i 
mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
FELCZER 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
325901 
 

 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie liceum felczerskiego lub szkoły felczerskiej (kształcenie 
felczera zostało zakończone). 

 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu felczera, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym 

do wykonywania zawodu felczera, 
- przyznanie prawa wykonywania zawodu felczera. 

 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, 

poz. 336 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Rejestr felczerów prowadzony przez Naczelną Radę Lekarską. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
DIAGNOSTA LABORATORYJNY  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
227101 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku analityka medyczna i 
uzyskanie tytułu zawodowego magistra, lub 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunkach: 
         a) biologia lub farmacja i uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra, 
         b) chemia lub biotechnologia i uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra lub magistra inŜyniera, 
         c) weterynaria i uzyskanie tytułu zawodowego lekarza 
weterynarii oraz odbycie kształcenia podyplomowego potwierdzonego 
egzaminem, albo uzyskanie specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu 
specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki 
laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii, lub 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku lekarskim  
i uzyskanie tytułu zawodowego lekarza oraz odbycie kształcenia 
podyplomowego, lub 

- posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza  
i specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty  
w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, 
diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia  
i serologia, mikrobiologia lekarska. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

 
 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty 

laboratoryjnego, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym 

do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, 
- wpis na listę diagnostów laboratoryjnych. 
 

 
Podstawa prawna: 
 

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej  
(Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz.1529 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r.  
w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki 
medycznej (Dz. U. Nr 269, poz. 2680), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania 
dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych  
(Dz. U. Nr 226, poz. 2295), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r.  
w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających  
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na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych  
(Dz. U. Nr 247, poz. 2481), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r.  
w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej słuŜby 
krwi (Dz. U. Nr 247, poz. 2482), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez 
diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r.  
w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji 
orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego 
do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub 
ograniczenia w wykonywaniu tych czynności (Dz. U. Nr 142,  
poz. 1513), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
lista diagnostów laboratoryjnych prowadzona przez Krajową Radę 
Diagnostów. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 
03-428 Warszawa;  
ul. Konopacka 4 
www.kidl.org.pl 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
MASAśYSTA 
 
 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
325402 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub 
niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie 
dyplomu technika masaŜysty. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu masaŜysty, 
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- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 
wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 

- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  
i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  
do wykonywania zawodów medycznych. 

 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej 

fachowych pracowników słuŜby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332  
z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 1952 r.  
w sprawie rozciągnięcia przepisów o odpowiedzialności zawodowej 
fachowych pracowników słuŜby zdrowia na niektóre kategorie tych 
pracowników (Dz. U. Nr 37, poz. 260), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt). 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
OPIEKUNKA DZIECI ĘCA 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
325905 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie liceum medycznego lub szkoły policealnej publicznej 
lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie 
dyplomu opiekunki dziecięcej. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu opiekunki 

dziecięcej, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
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19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo- 
wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
PROTETYK SŁUCHU 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
321401 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego 
w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie kursu z 
zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyŜszą 
kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii 
Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w 
zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania 
zawodu protetyka słuchu, lub 

- uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu. 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu protetyka 

słuchu, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu  

i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych  

do wykonywania zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 112, poz. 979 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 
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- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących 
podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 103, poz. 652), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i 
mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215, poz. 1820), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
TERAPEUTA ZAJ ĘCIOWY 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
 
 
325907 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie studiów wyŜszych na kierunku lub  
w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 
3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści 
podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu 
teorii i technik terapeutycznych i uzyskanie tytułu licencjata, lub 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu 
zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty 
zajęciowego, lub 

- ukończenie przed dniem 31 sierpnia 2009 r.  szkoły policealnej 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej 
i uzyskanie tytułu zawodowego w zawodzie instruktor terapii 
zajęciowej. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
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Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu terapeuty 

zajęciowego, 
- osoba wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu 

wystarczającym do wykonywania zawodu medycznego, 
- niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i obyczajności, 
- uzyskanie wpisu do Rejestru osób uprawnionych do wykonywania 

zawodów medycznych. 
 
Podstawa prawna: 
 

 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  

29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
(Dz. U. Nr 82, poz. 537), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
21 stycznia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka 
stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, 
ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki 
medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, 
technik masaŜysta, technik ortopeda i terapeuta zajęciowy  
(Dz. U. Nr 26, poz. 217), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć 
rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania 
uczestników tych zajęć (Dz. U. Nr 127, poz. 614), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  
(Dz. U. Nr 63, poz. 587), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń 
zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych 
domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r., Nr 5, poz. 38), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 
leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146,  
z późn. zm.), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń 
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pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 
(Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z poźn. zm.), 

- ustawa o niektórych zawodach medycznych (projekt).  

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych: Rejestr osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych tworzony i 
prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa stanowiska 
regulowanego: 
 
 

 
SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALE śNIEŃ 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
228906 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

- posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub tytułu zawodowego 
magistra pielęgniarstwa, lub tytułu zawodowego magistra na 
kierunku psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, 
teologia, filozofia lub nauk o rodzinie. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  

- ukończenie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty terapii 
uzaleŜnień, 

- zdanie egzaminu certyfikacyjnego i otrzymanie certyfikatu 
specjalisty psychoterapii uzaleŜnień. 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
Podstawa prawna: 
 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r.  
w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad 
funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz 
udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki 
nad osobami uzaleŜnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r., Nr 3, 
poz. 44, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146,  
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z późn. zm.). 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa stanowiska 
regulowanego: 
 
 

 
KOORDYNATOR POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA 
KOMÓREK, TKANEK I NARZ ĄDÓW 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
325904 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

- posiadanie co najmniej średniego wykształcenia medycznego. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
- ukończone szkolenie dla koordynatorów, uczestnictwo i wyniki 

potwierdzone zaświadczeniem. 
 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu  

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169,  
poz. 1411), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa stanowiska 
regulowanego: 
 
 

 
SPECJALISTA TERAPII UZALE śNIEŃ 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
228907 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

- posiadanie wykształcenia wyŜszego medycznego, lub wyŜszego 
wykształcenia w dziedzinie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, 
socjologii, nauk o rodzinie lub teologii. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  

- ukończenie szkolenia w dziedzinie uzaleŜnień, 
- zdanie egzaminu certyfikacyjnego i otrzymanie certyfikatu 

specjalisty terapii uzaleŜnień. 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

(Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r.  

w sprawie szkolenia w dziedzinie uzaleŜnień (Dz. U. Nr 132,  
poz. 931), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146,  
z późn. zm.). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa stanowiska 
regulowanego: 
 
 

 
INSTRUKTOR TERAPII UZALE śNIEŃ 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 

 
 
325903 
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specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

- posiadanie wykształcenia co najmniej średniego. 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  

- ukończenie programu szkoleniowego w zakresie instruktora terapii 
uzaleŜnień, 

- zdanie egzaminu certyfikacyjnego i otrzymanie certyfikatu 
instruktora terapii uzaleŜnień. 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
Podstawa prawna: 
 

 
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r.  
w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad 
funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz 
udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki 
nad osobami uzaleŜnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r., Nr 3, 
poz. 44, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzaleŜnień (Dz. U. Nr 140, poz. 1146,  
z późn. zm.). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa stanowiska 
regulowanego: 
 
 

 
INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ  
W PRACOWNIACH STOSUJĄCYCH APARATY 
RENTGENOWSKIE W CELACH MEDYCZNYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
325503 

 
Wymagane wykształcenie: 

- posiadanie wykształcenia co najmniej średniego. 
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Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
- zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  

do pracy w warunkach naraŜenia, 
- posiadanie staŜu pracy w warunkach naraŜenia  

na promieniowanie jonizujące określonego w § 2 pkt.3-5 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r.  
w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony 
radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty 
rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. Nr 239,  
poz. 1737), 

- posiadanie uprawnień nadanych przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

 
Podstawa prawna: 
 

- ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  
29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300), 

- rozporządzenie 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), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r.  
w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej 
w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach 
medycznych (Dz. U. Nr 239, poz. 1737), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności 
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  (Dz. U. Nr 82, 
poz. 537). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu 
regulowanego: 
 

 
GRZYBOZNAWCA 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów 
 i specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
 
 
 

 
 
 
751501 
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Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 

- co najmniej średnie. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
uprawnienia grzyboznawcy moŜe uzyskać osoba, która: 

- jest pełnoletnia, 
- posiada co najmniej wykształcenie średnie, 
- ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na 

grzyboznawców, 
- zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 
działającego z upowaŜnienia Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

nie dotyczy. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności  

i Ŝywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.); 
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r.  

w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji 
przetworów grzybowych oraz środków spoŜywczych 
zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i 
grzyboznawcy  (Dz. U. Nr 218, poz. 1399). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz  
z organem prowadzącym): 
 

ewidencję osób, które uzyskały uprawnienia grzyboznawcy, prowadzi 
i przechowuje Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w 
Poznaniu. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KLASYFIKATOR GRZYBÓW  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów 
 i specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
 

 
751503 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- ukończenie co najmniej gimnazjum. 
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Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
uprawnienia klasyfikatora grzybów moŜe uzyskać osoba, która: 

- jest pełnoletnia, 
- ukończyła: 
 a) co najmniej gimnazjum oraz 
 b) kurs specjalistyczny dla kandydatów na klasyfikatorów    

grzybów, 
- zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 
 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

nie dotyczy. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i 
Ŝywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji 
przetworów grzybowych oraz środków spoŜywczych 
zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i 
grzyboznawcy (Dz. U. Nr 218, poz. 1399). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz  
z organem prowadzącym): 
 

ewidencję osób, które uzyskały uprawnienia klasyfikatora grzybów, 
prowadzą i przechowują stacje sanitarno – epidemiologiczne, w 
których uprawnienia te zostały nadane. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

BIBLIOTEKARZ 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

      343390 PRACOWNICY BIBLIOTEK I INFORMACJI            
NAUKOWEJ    

      343303  ASYSTENT INFORMACJI NAUKOWEJ 
      343301  BIBLIOTEKARZ  
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Wymagane wykształcenie: 
 
 

 
wyŜsze/ średnie / zasadnicze zawodowe / podstawowe – odpowiednio 
dla danego stanowiska. 
 

 BIBLIOTEKARZ, PRACOWNIK DOKUMENTACJI  
i INFORMACJI NAUKOWEJ  

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
Bibliotekarze dyplomowani i dyplomowani pracownicy dokumentacji 
i informacji naukowej. 
Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany: 
� tytuł zawodowy magistra, magistra inŜyniera, lekarza lub 

równorzędny,  
� co najmniej 4 lata pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego 

lub dokumentalisty dyplomowanego,  
� udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy 

dydaktycznej,  
� opublikowany dorobek naukowy w zakresie bibliotekarstwa lub 

informacji naukowej,  
� co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji 

naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach 
recenzowanych, 

� znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną 
przez komisję powołaną przez rektora lub egzaminem 
państwowym, 

� pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją 
Egzaminacyjną do przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego powołaną przez Ministra Nauki  i Szkolnictwa 
WyŜszego; 

 
Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany: 
� tytuł zawodowy magistra, magistra inŜyniera, lekarza lub 

równorzędny,  
� co najmniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego 

lub adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy w słuŜbie 
bibliotecznej, w słuŜbie informacji naukowej, technicznej i 
ekonomicznej, w słuŜbie archiwalnej lub muzealnej,  

� udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy 
dydaktycznej,  

� opublikowany dorobek naukowy w zakresie bibliotekarstwa lub 
informacji naukowej,  

� co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji 
naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach 
recenzowanych, 

� znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną 
przez komisję powołaną przez rektora lub egzaminem 
państwowym,  

� pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją 
Egzaminacyjną do przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego; 
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Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej: 
� tytuł zawodowy magistra, magistra inŜyniera, lekarza lub 

równorzędny, 
� co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asystenta bibliotecznego 

lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat pracy w słuŜbie 
bibliotecznej, w słuŜbie informacji naukowej, technicznej i 
ekonomicznej, w słuŜbie archiwalnej lub muzealnej,  

� udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy 
dydaktycznej,  

� opublikowany dorobek naukowy w zakresie bibliotekarstwa lub 
informacji naukowej,  

� co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji 
naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach 
recenzowanych, 

� znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną 
przez komisję powołaną przez rektora lub egzaminem 
państwowym,  

� pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją 
Egzaminacyjną do przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego; 

 
Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej: 
� tytuł zawodowy magistra, magistra inŜyniera, lekarza lub 

równorzędny, 
� co najmniej 2 lata pracy w słuŜbie bibliotecznej, w słuŜbie 

informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,  w słuŜbie 
archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku pracownika 
naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego, 

� udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy 
dydaktycznej,  

� opublikowany dorobek naukowy w zakresie bibliotekarstwa lub 
informacji naukowej,  

� co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji 
naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach 
recenzowanych, 

� znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną 
przez komisję powołaną przez rektora lub egzaminem 
państwowym,  

� pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją 
Egzaminacyjną do przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego; 

 
Pozostali: 
Kustosz biblioteczny: 
� ukończone studia wyŜsze magisterskie lub równorzędne, 
� ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub 

informacji naukowej (nie dotyczy absolwentów kierunku studiów 
wyŜszych informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz osób 
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posiadających stopień naukowy), 
�  10 - letni staŜ pracy w bibliotece naukowej, 
� co najmniej miesięczna praktyka specjalistyczna w innej, poza 

macierzystą, bibliotece naukowej, potwierdzona zaświadczeniem o 
jej ukończeniu; 

 
Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista: 
� ukończone studia wyŜsze, 
� ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub 

informacji naukowej (nie dotyczy absolwentów kierunku studiów 
wyŜszych informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz osób 
posiadających stopień naukowy), 

� 6 - letni staŜ pracy w bibliotece naukowej, 
� co najmniej 2-tygodniowa  praktyka specjalistyczna w bibliotece 

naukowej, potwierdzona zaświadczeniem o jej ukończeniu; 
 
 
Starszy konserwator ksiąŜki: 
� wykształcenie wyŜsze odpowiadające wykonywanej specjalności, 
� 2 lata pracy; 
 
Bibliotekarz: 
� wykształcenie wyŜsze bibliotekarskie lub inne wyŜsze 

odpowiadające wykonywanej specjalności, 
� 3 lata pracy 
LUB 
� wykształcenie wyŜsze inne niŜ bibliotekoznawcze, 
� 4 lata pracy 
LUB 
� studium bibliotekarskie, 
� 5 lat pracy 
LUB 
� wykształcenie średnie bibliotekarskie, 
� 6 lat pracy 
LUB 
� wykształcenie średnie inne niŜ bibliotekarskie, 
� 8 lat pracy; 
 
Dokumentalista: 
� wykształcenie wyŜsze odpowiadające wykonywanej specjalności, 
� 3 lata pracy 
LUB 
� studium informacji naukowo-technicznej, 
� 5 lat pracy; 
 
Konserwator ksiąŜki: 
� wykształcenie wyŜsze, 
� 3 lata pracy 
LUB 
� wykształcenie średnie, 
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� 5 lat pracy; 
 
Starszy magazynier biblioteczny: 
� wykształcenie średnie, 
� 6 lat pracy; 
 
Starszy technik dokumentalista: 
� wykształcenie średnie i przeszkolenie w zakresie informacji 

naukowo-technicznej, 
� 6 lat pracy; 
 
Młodszy bibliotekarz: 
� wykształcenie wyŜsze lub studium bibliotekarskie 
LUB 
� wykształcenie średnie bibliotekarskie, 
� 1 rok pracy 
LUB 
� wykształcenie średnie oraz przeszkolenie bibliotekarskie; 
 
Młodszy dokumentalista: 
� wykształcenie wyŜsze lub studium informacji naukowo-

technicznej; 
 
Młodszy konserwator ksiąŜki: 
� wykształcenie wyŜsze odpowiadające wykonywanej specjalności 
LUB 
� wykształcenie średnie, 
� 3 lata pracy; 
 
Technik dokumentalista: 
� wykształcenie średnie i przeszkolenie w zakresie informacji 

naukowo-technicznej, 
� 4 lata pracy; 
 
Magazynier biblioteczny: 
� wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe; 
 
Technik - konserwator ksiąŜki: 
� średnie techniczne w zakresie wykonywanej specjalności; 
 
Młodszy technik dokumentalista: 
� wykształcenie średnie; 
 
Pomocnik biblioteczny: 
wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 
 

 
 
nie dotyczy. 
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Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
� ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. 

U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), 
� rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 21 

sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego 
bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i 
informacji naukowej (Dz. U. Nr 155, poz.1112), 

� rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i 
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, 
poz. 1852). 

 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 BIBLIOTEKARZ  
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

bibliotekarze dyplomowani: 
� starszy kustosz dyplomowany – wyŜsze wykształcenie, dorobek 

naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa 
albo informacji naukowej; znajomość języka obcego; złoŜenie 
egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie 
z postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 4-letni staŜ pracy 
na stanowisku kustosza dyplomowanego; 

� kustosz dyplomowany – wyŜsze wykształcenie, dorobek naukowy, 
dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo 
informacji naukowej; znajomość języka obcego; złoŜenie 
egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie 
z postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 3-letni staŜ pracy 
na stanowisku adiunkta bibliotecznego albo 8 lat pracy w słuŜbie: 
bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, 
archiwalnej lub muzealnej; 

� adiunkt biblioteczny – wyŜsze wykształcenie, dorobek naukowy, 
dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo 
informacji naukowej; znajomość języka obcego; złoŜenie 
egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie 
z postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni staŜ pracy 
na stanowisku asystenta bibliotecznego lub 6 lat w słuŜbie: 
bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, 
archiwalnej lub muzealnej; 

� asystent biblioteczny – wyŜsze wykształcenie, dorobek naukowy, 
dydaktyczny lub zawodowy w zakresie bibliotekarstwa albo 
informacji naukowej; znajomość języka obcego; złoŜenie 
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egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie 
z postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni staŜ pracy 
w słuŜbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i 
ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku 
pracownika naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego; 

pracownicy słuŜby bibliotecznej: 
� starszy kustosz – wykształcenie wyŜsze bibliotekoznawcze / 

wyŜsze oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej/ wyŜsze odpowiadające profilowi biblioteki, 
wykonywanej specjalności, a takŜe 6 lat staŜu pracy; 

� kustosz – wykształcenie wyŜsze bibliotekoznawcze/ wyŜsze oraz 
podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej/ 
wyŜsze odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 
specjalności, a takŜe 4 lata staŜu pracy ALBO wykształcenie 
wyŜsze zawodowe bibliotekoznawcze/ wyŜsze zawodowe 
odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności, a 
takŜe 5 lat staŜu pracy; 

� starszy bibliotekarz – wykształcenie wyŜsze bibliotekoznawcze / 
wyŜsze odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 
specjalności, a takŜe 2-letni staŜ pracy ALBO wykształcenie 
wyŜsze zawodowe bibliotekoznawcze / wyŜsze zawodowe 
odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności, a 
takŜe 3-letni staŜ pracy ALBO ukończone studium bibliotekarskie 
i 4-letni staŜ pracy; 

� bibliotekarz – wykształcenie wyŜsze bibliotekoznawcze / wyŜsze 
odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności, a 
takŜe roczny staŜ pracy ALBO wykształcenie wyŜsze zawodowe 
bibliotekoznawcze / wyŜsze zawodowe odpowiadające profilowi 
biblioteki, wykonywanej specjalności i roczny staŜ pracy ALBO 
ukończone studium bibliotekarskie/ wykształcenie średnie 
bibliotekarskie i 2-letni staŜ pracy; 

� młodszy bibliotekarz - ukończenie studium bibliotekarskiego/ 
wykształcenie średnie bibliotekarskie/ wykształcenie średnie oraz 
przeszkolenie specjalistyczne (praktyka, kurs dla nowo 
zatrudnionych bibliotekarzy); 

� specjaliści innych zawodów związanych z działalnością                         
biblioteczną; 

� starszy dokumentalista dyplomowany – wykształcenie wyŜsze; 
dorobek naukowy, dydaktyczny, zawodowy w zakresie 
bibliotekarstwa lub informacji naukowej; znajomość języka 
obcego; złoŜenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i 
zawodowego zgodnie z postępowaniem kwalifikacyjnym; co 
najmniej 4-letni staŜ pracy na stanowisku dokumentalisty 
dyplomowanego; 

� dokumentalista dyplomowany - wykształcenie wyŜsze; dorobek 
naukowy, dydaktyczny, zawodowy w zakresie bibliotekarstwa lub 
informacji naukowej; znajomość języka obcego; złoŜenie 
egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie 
z postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 3-letni staŜ pracy 
na stanowisku adiunkta dokumentacji naukowej albo 8-letni staŜ 
pracy w słuŜbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i 
ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej; 
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� adiunkt dokumentacji naukowej - wykształcenie wyŜsze; dorobek 
naukowy, dydaktyczny, zawodowy w zakresie bibliotekarstwa lub 
informacji naukowej; znajomość języka obcego; złoŜenie 
egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie 
z postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni staŜ pracy 
na stanowisku asystenta dokumentacji naukowej, technicznej i 
ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej; 

� asystent dokumentacji naukowej - wykształcenie wyŜsze; dorobek 
naukowy, dydaktyczny, zawodowy w zakresie bibliotekarstwa lub 
informacji naukowej; znajomość języka obcego; złoŜenie 
egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie 
z postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni staŜ pracy 
w słuŜbie: bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i 
ekonomicznej, archiwalnej, muzealnej albo na stanowisku 
pracownika naukowo-dydaktycznego lub pracownika naukowego; 

� główny specjalista: dokumentalista, konserwator zbiorów 
bibliotecznych i inni – wykształcenie wyŜsze odpowiadające 
wykonywanej specjalności, dorobek zawodowy, dydaktyczny, 
naukowy, a takŜe 5-letni staŜ pracy; 

� starszy specjalista: dokumentalista, konserwator zbiorów 
bibliotecznych i inni – wykształcenie wyŜsze odpowiadające 
wykonywanej specjalności i 2-letni staŜ pracy ALBO 
wykształcenie wyŜsze zawodowe odpowiadające wykonywanej 
specjalności i 3-letni staŜ pracy ALBO ukończone policealne 
studium zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności i 4-
letni staŜ pracy; 

� specjalista: dokumentalista, konserwator zbiorów bibliotecznych i 
inni – wykształcenie wyŜsze odpowiadające wykonywanej 
specjalności ALBO wykształcenie wyŜsze zawodowe 
odpowiadające wykonywanej specjalności i roczny staŜ pracy 
ALBO ukończone policealne studium zawodowe odpowiadające 
wykonywanej specjalności i 2-letni staŜ pracy; 

� starszy magazynier biblioteczny – wykształcenie średnie oraz 
przeszkolenie specjalistyczne w bibliotece i 4-letni staŜ pracy; 

� magazynier biblioteczny – wykształcenie średnie oraz 
przeszkolenie specjalistyczne w bibliotece (praktyka, kurs dla 
nowo zatrudnionych pracowników). 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

pracownicy słuŜby bibliotecznej zatrudnieni w bibliotekach 
publicznych dla dzieci i młodzieŜy powinni posiadać przygotowanie 
pedagogiczne. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 
 
 
 

� ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, 
poz. 539, z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w 
sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do 
zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu 
stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U.  Nr 41, poz. 419). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

MUZEALNIK 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów 
ispecjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

ARCHIWI ŚCI I MUZEALNICY  

 
262102   MUZEALNIK  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze na odpowiednim kierunku, związanym z działalnością 
podstawową muzeów. 

 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

kustosz dyplomowany: 
– stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki w dziedzinie 

związanej z działalnością podstawową muzeum,  
– dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w art. 2 ustawy o 

muzeach,  
– staŜ pracy – 10 lat;  
kustosz: 
– wykształcenie wyŜsze specjalistyczne oraz podyplomowe studium 

muzealnicze lub dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w  
art. 2 ustawy o muzeach,  

– znajomość języka obcego,  
– staŜ pracy – 7 lat; 
adiunkt: 
– wykształcenie wyŜsze specjalistyczne,  
– staŜ pracy – 4 lata; 
asystent: 
– – wykształcenie wyŜsze zawodowe.  

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

– kustosz dyplomowany – stwierdzenia kwalifikacji dokonuje 
komisja kwalifikacyjna na wniosek zainteresowanego; 

– kustosz - zaopiniowania dorobku zawodowego dokonuje 
komisja kwalifikacyjna na wniosek zainteresowanego. 

Podstawa prawna: 
 
 
 
 

– art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  
(Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.);  

– rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę 
muzealników do zajmowania stanowisk związanych 
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z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania 
(Dz. U. Nr 91, poz. 568). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: ANIMATOR KULTURY 

 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

      ANIMATORZY KULTURY   
343901   ANIMATOR KULTURY  

Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie  
Wymagania  
kwalifikacyjne: 

- główny instruktor – wykształcenie wyŜsze specjalistyczne/ wyŜsze 
i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności/ 
wyŜsze i przygotowanie pedagogiczne, a takŜe 3-letni staŜ pracy 
ALBO wykształcenie wyŜsze zawodowe odpowiadające 
wykonywanej specjalności i 4-letni staŜ pracy; 

- starszy instruktor – wykształcenie wyŜsze specjalistyczne/ wyŜsze i 
studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i 
2-letni staŜ pracy ALBO wyŜsze i przygotowanie pedagogiczne/ 
wyŜsze zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności i 3-
letni staŜ pracy ALBO ukończone studium animatorów kultury/ 
wykształcenie średnie specjalistyczne i przygotowanie 
pedagogiczne i 4-letni staŜ pracy; 

- instruktor – wykształcenie wyŜsze specjalistyczne/ wyŜsze i 
przygotowanie pedagogiczne/ wyŜsze zawodowe odpowiadające 
wykonywanej specjalności ALBO ukończone studium animatorów 
kultury/ wykształcenie średnie specjalistyczne i 2-letni staŜ pracy; 

- młodszy instruktor – ukończone studium animatorów kultury/ 
wykształcenie średnie specjalistyczne/ średnie; 

- główny instruktor artystyczny – wykształcenie wyŜsze 
specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne/ wyŜsze i studia 
podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i 
przygotowanie pedagogiczne/ wyŜsze i instruktorski kurs 
kwalifikacyjny/ wyŜsze zawodowe i przygotowanie pedagogiczne/ 
studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności/ 
średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne/ średnie i 
instruktorski kurs kwalifikacyjny, a takŜe 5-letni staŜ pracy na 
stanowisku starszego instruktora artystycznego; 

- starszy instruktor artystyczny – wykształcenie wyŜsze 
specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne ALBO 
wykształcenie wyŜsze i studia podyplomowe odpowiadające 
wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne oraz 
roczny staŜ pracy ALBO wykształcenie wyŜsze i instruktorski kurs 
kwalifikacyjny i 2-letni staŜ pracy ALBO wykształcenie wyŜsze 
zawodowe i przygotowanie pedagogiczne oraz 3-letni staŜ pracy 
ALBO ukończone studium pomaturalne odpowiadające 
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wykonywanej specjalności i 3-letni staŜ pracy ALBO 
wykształcenie średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne 
oraz 4-letni staŜ pracy ALBO wykształcenie średnie i instruktorski 
kurs kwalifikacyjny i 5-letni staŜ pracy; 

- instruktor artystyczny – wykształcenie wyŜsze i instruktorski kurs 
kwalifikacyjny ALBO wykształcenie wyŜsze i studia 
podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i 
przygotowanie pedagogiczne ALBO wykształcenie wyŜsze 
zawodowe i przygotowanie pedagogiczne oraz roczny staŜ pracy 
ALBO ukończone studium pomaturalne odpowiadające 
wykonywanej specjalności/ wykształcenie średnie artystyczne i 
przygotowanie pedagogiczne oraz 2-letni staŜ pracy ALBO 
wykształcenie średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny oraz 3-
letni staŜ pracy; 

- młodszy instruktor artystyczny – ukończone studium pomaturalne 
odpowiadające wykonywanej specjalności/ wykształcenie średnie 
artystyczne odpowiadające wykonywanej specjalności/ 
wykształcenie średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny; 

- główny instruktor zespołu zainteresowań – wykształcenie wyŜsze i 
przygotowanie pedagogiczne/ wykształcenie wyŜsze zawodowe i 
przygotowanie pedagogiczne/ wykształcenie średnie i 
przygotowanie pedagogiczne, a takŜe 5-letni staŜ pracy na 
stanowisku starszego instruktora zespołu zainteresowań; 

- starszy instruktor zespołu zainteresowań – wykształcenie wyŜsze i 
przygotowanie pedagogiczne oraz roczny staŜ pracy ALBO 
wykształcenie wyŜsze zawodowe i przygotowanie pedagogiczne 
oraz 2-letni staŜ pracy ALBO wykształcenie średnie i 
przygotowanie pedagogiczne oraz 3-letni staŜ pracy; 

- instruktor zespołu zainteresowań – wykształcenie wyŜsze i 
przygotowanie pedagogiczne ALBO wykształcenie wyŜsze 
zawodowe, przygotowanie pedagogiczne i roczny staŜ pracy 
ALBO wykształcenie średnie i przygotowanie pedagogiczne i 2-
letni staŜ pracy; 

- młodszy instruktor zespołu zainteresowań – wykształcenie średnie i 
przygotowanie pedagogiczne. 

Dodatkowe wymagania:  
Podstawa prawna: - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 
123, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w 
sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania 
kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk 
w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest 
administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 26, poz. 234, z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: KONSERWATOR ZABYTKÓW RUCHOMYCH  uprawniony do 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań 
konserwatorskich 
 
UWAGA ! Narodowy Instytut Dziedzictwa będzie wnioskował o 
zmianę powyŜszej nazwy zawodu regulowanego na 
„KONSERWATOR ZABYTKÓW uprawniony do…” 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

2452       ARTYŚCI PLASTYCY  

245205   KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze magisterskie na odpowiednim kierunku 

Wymagania kwalifikacyjne: – tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyŜszych 
studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 
wyŜszych studiów w specjalności w zakresie konserwacji 
zabytków.  

Dodatkowe wymagania: – aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru naleŜy 
potwierdzić co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w 
zakresie konserwacji i badania zabytków odbytą po ukończeniu 
studiów kierunkowych. 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie istnieje 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie istnieje 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KONSERWATOR ZABYTKÓW RUCHOMYCH   uprawniony 
do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
badań konserwatorskich w dziedzinach nieobjętych programem 
wyŜszych studiów 
 
UWAGA ! Narodowy Instytut Dziedzictwa będzie wnioskował o 
zmianę powyŜszej nazwy zawodu regulowanego na 
„KONSERWATOR ZABYTKÓW uprawniony do…” 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 

2452       ARTYŚCI PLASTYCY  
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specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

245205   KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI  

Wymagane wykształcenie: – średnie specjalistyczne 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

– kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub badań konserwatorskich, w dziedzinach 
nieobjętych programem wyŜszych studiów ma osoba, która 
posiada średnie wykształcenie w danej dziedzinie. 

Dodatkowe wymagania: – aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru naleŜy 
potwierdzić co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie 
konserwacji i badania zabytków odbytą po ukończeniu studiów 
kierunkowych. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie istnieje 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie istnieje 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KONSERWATOR ZABYTKÓW  NIERUCHOMYCH 
uprawniony do prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub badań konserwatorskich 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

245205, 2141 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 

 
– wykształcenie wyŜsze. 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich lub badania konserwatorskie posiada osoba, która 
posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyŜszych 
studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 
wyŜszych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków. 
 

 
Dodatkowe wymagania: 

 
aby uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków 
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na kierowanie pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub 
badaniami konserwatorskimi trzeba wykazać odbycie co najmniej 12-
miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie konserwacji i badania 
zabytków po ukończeniu studiów. 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568), Rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 
2004 nr 150 poz. 1579). 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
 
nie istnieje. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
 
nie ma samorządu zawodowego konserwatorów zabytków. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: KONSERWATOR ZABYTKOWEJ ZIELENI uprawniony do 
kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami 
restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, 
rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego 
rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej  

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

6212 OGRODNICY TERENÓW ZIELENI 

621201 OGRODNICY TERENÓW ZIELENI 

2141 ARCHITEKCI, URBANI ŚCI I POKREWNI 

214102 ARCHITEKT KRAJOBRAZU  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze magisterskie na odpowiednim kierunku. 
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Wymagania kwalifikacyjne: – kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami 
restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, 
rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego 
rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej ma osoba, która 
posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu 
wyŜszych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie. 

Dodatkowe wymagania: – aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
kierowanie pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi 
polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub 
konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju 
zorganizowanej zieleni zabytkowej wpisanej do rejestru naleŜy 
potwierdzić co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodowa przy 
konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków zdobytą po 
ukończeniu studiów. 

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie istnieje. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie istnieje. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KONSERWATOR ZABYTKOWEJ ZIELENI uprawniony do 
prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, 
uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych 
albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

6212 OGRODNICY TERENÓW ZIELENI 
621201 OGRODNICY TERENÓW ZIELENI  

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 

 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
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Dodatkowe wymagania: – aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac o charakterze technicznym przy zabezpieczaniu, 
uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych 
albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej naleŜy 
posiadać średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo 
odbyć co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy 
pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie istnieje. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie istnieje. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: ARCHEOLOG uprawniony do prowadzenia badań 
archeologicznych. 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

2441     ARCHEOLODZY, SOCJOLODZY I PO ŚREDNI  

244101 ARCHEOLOG  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze magisterskie na kierunku archeologii. 

Wymagania kwalifikacyjne: – kwalifikacje do prowadzenia badań archeologicznych ma osoba, 
która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu 
wyŜszych studiów na kierunku archeologia  

Dodatkowe kwalifikacje – aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
kierowanie badaniami archeologicznymi naleŜy potwierdzić co 
najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań 
zdobytą po ukończeniu wyŜszych studiów (do praktyki nie zalicza 
się uczestnictwa w badaniach archeologicznych prowadzonych 
metodą powierzchniową, nadzorów archeologicznych i 
rozpoznawania obiektów archeologicznych przy pomocy 
odwiertów oraz udziału w opracowywaniu zabytków ruchomych 
odkrytych w trakcie badań archeologicznych). 

 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
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a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub 
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie istnieje. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie istnieje. 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW PRACY 
 

Nazwa zawodu regulowanego: POŚREDNIK PRACY 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

 
333301 

 
 
 

Wymagane wykształcenie: – co najmniej średnie. 
Wymagania kwalifikacyjne: � pośrednikiem pracy-staŜystą moŜe zostać osoba, która wykonuje 

zadania w zakresie pośrednictwa pracy pod nadzorem pośrednika 
pracy posiadającego licencję zawodową lub przełoŜonego, posiada 
co najmniej średnie wykształcenie; 

� pośrednikiem pracy moŜe zostać osoba, która otrzymała licencję 
zawodową, jeŜeli wykonywała zadania w zakresie pośrednictwa 
pracy na stanowisku pośrednika pracy – staŜysty przez okres co 
najmniej 12 miesięcy w publicznych słuŜbach zatrudnienia lub 
Ochotniczych Hufcach Pracy, posiada co najmniej średnie 
wykształcenie; 

� pośrednikiem pracy I stopnia moŜe zostać osoba, która otrzymała 
licencję zawodową pośrednika pracy, jeŜeli posiada co najmniej 
24-miesięczny staŜ pracy na stanowisku pośrednika pracy 
w publicznych słuŜbach zatrudnienia lub Ochotniczych Hufcach 
Pracy oraz posiada wykształcenie wyŜsze.  

� pośrednikiem pracy II stopnia moŜe zostać osoba, która otrzymała 
licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia,  posiada co 
najmniej 36-miesięczny staŜ pracy na stanowisku pośrednika pracy 
I stopnia w publicznych słuŜbach zatrudnienia lub Ochotniczych 
Hufcach Pracy, posiada tytuł zawodowy magistra lub inny  
równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
pośrednictwa pracy.  

Dodatkowe wymagania: � posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
� nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
� posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością 

języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań, 
� wymogi dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego lub 
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wykazania się znajomością języka polskiego wystarczającą do 
wykonywania zadań, wykształcenia oraz wykonywania zadań na 
stanowiskach pośrednika pracy w publicznych słuŜbach 
zatrudnienia  oraz OHP - nie dotyczą obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EOG 
nienaleŜących do Unii Europejskiej i obywateli państw nie 
będących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze 
swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te 
państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
posiadających decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, 
wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

Podstawa prawna:   - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 
20.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz.415 z późn. zm.), 
 -   rozporządzenie Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia  
20.10.2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych 
pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, 
poz.2393), 
 -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25.09.2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników 
publicznych słuŜb zatrudnienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 186. poz. 1373), 
 -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług 
rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193), 
  

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: DORADCA ZAWODOWY 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

 
242304 

  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze.  
Wymagania kwalifikacyjne: � doradcą zawodowym- staŜystą moŜe zostać osoba, która wykonuje 

zadania w zakresie poradnictwa zawodowego pod nadzorem 
doradcy zawodowego posiadającego licencję zawodową lub 
przełoŜonego, posiada wykształcenie wyŜsze; 

� doradcą zawodowym moŜe zostać osoba, która otrzymała licencję 
zawodową doradcy zawodowego, jeŜeli wykonywała zadania w 
zakresie poradnictwa zawodowego na stanowisku doradcy 
zawodowego- staŜysty przez okres co najmniej 12 miesięcy w 
publicznych słuŜbach zatrudnienia lub Ochotniczych Hufcach 
Pracy, posiada wykształcenie wyŜsze; 

� doradcą zawodowym I stopnia moŜe zostać osoba, która otrzymała 
licencję zawodową  doradcy zawodowego,  jeŜeli posiada co 
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najmniej 24-miesięczny staŜ pracy na stanowisku doradcy 
zawodowego w publicznych słuŜbach zatrudnienia lub 
Ochotniczych Hufcach Pracy i ukończone studia magisterskie lub 
co najmniej 12 miesięczny staŜ pracy na stanowisku doradcy 
zawodowego w publicznych słuŜbach zatrudnienia lub 
Ochotniczych Hufcach Pracy i ukończone studia magisterskie 
z zakresu psychologii lub poradnictwa zawodowego;  

� doradcą zawodowym II stopnia moŜe zostać osoba, która otrzymała 
licencję zawodową doradcy zawodowego I stopnia, posiada co 
najmniej 36-miesięczny staŜ pracy na stanowisku doradcy 
zawodowego I stopnia w publicznych słuŜbach zatrudnienia lub 
Ochotniczych Hufcach Pracy, ukończone studia magisterskie oraz 
ukończone studia podyplomowe z zakresu poradnictwa 
zawodowego.  

Dodatkowe wymagania: � posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
� nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
� posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością 

języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań, 
� wymogi dotyczące posiadania obywatelstwa polskiego lub 

wykazania się znajomością języka polskiego wystarczającą do 
wykonywania zadań, wykształcenia oraz wykonywania zadań na 
stanowiskach doradcy zawodowego w publicznych słuŜbach 
zatrudnienia oraz OHP nie dotyczą obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EOG 
nienaleŜących do Unii Europejskiej i obywateli państw nie 
będących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać ze 
swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te 
państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
posiadających decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, 
wydaną zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

Podstawa prawna:  - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 
20.04. 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69 poz.415 z późn. zm.), 
 -  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.10.2004 r. w 
sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i 
doradcy zawodowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz.2393), 
 -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
25.09.2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników 
publicznych słuŜb zatrudnienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 186. poz. 1373), 
 -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia   
14.09.2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług 
rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193). 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: PSYCHOLOG 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

2634 

Wymagane wykształcenie: 
– wyŜsze – tytuł magistra psychologii. 

Wymagania kwalifikacyjne: 
Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia 
następujące warunki: 
 1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub 

uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
 3) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym 

do wykonywania zawodu psychologa, 
 4) odbyła podyplomowy staŜ zawodowy, pod merytorycznym 

nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, 
który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe 
wykonywane przez psychologa-staŜystę. 

Na listę psychologów moŜe się równieŜ osoba, która; 
1) w dniu wejścia w Ŝycie ustawy posiadała dyplom magistra 

psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze 
specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom 
magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii 
uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r. 

2)   oraz pracowała w zawodzie co najmniej dwa lata. 
 
 

Dodatkowe wymagania: 
 

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 
1798). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie istnieje  - jakkolwiek ww. ustawa przewiduje obowiązek 
prowadzenia list psychologów przez regionalne izby psychologów.  

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 

nie istnieje - jakkolwiek ww. ustawa przewiduje obowiązek powołania 
samorządu zawodowego psychologów. 
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Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

STANOWISKA PRACY ZWI ĄZANE Z EKSPLOATACJ Ą 
URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETY- 
CZNYCH WYTWARZAJ ĄCYCH, PRZETWARZAJ ĄCYCH, 
PRZESYŁAJĄCYCH I ZU śYWAJĄCYCH ENERGIĘ 
ELEKTRYCZN Ą. 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

 
Wymagane wykształcenie: 

 
przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób 
zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacji. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
zgodne z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 
poz. 828 z późn. zm.). 

 
Dodatkowe wymagania: 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z poźn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912) 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Komisje kwalifikacyjne potwierdzające posiadane kwalifikacje 
powoływane są na ich wniosek: 
 1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób 

wykonujących prace; 
2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeŜeli statuty tych 

stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres 
wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 

w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom Agencji, 
o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. - Prawo energetyczne. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

Nie dotyczy 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

STANOWISKA PRACY ZWI ĄZANE Z DOZOREM NAD 
EKSPLOATACJ Ą URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIEC I  
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTWARZAJ ĄCYCH, 
PRZETWARZAJ ĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH I 
ZUśYWAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZN Ą  
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 

 
Wymagane wykształcenie: 

 
przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób 
zatrudnionych na stanowiskach Dozoru. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
zgodne z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 
poz. 828 z późn. zm.). 

 
Dodatkowe wymagania: 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z poźn. zm.); 
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z 
późn. zm.), 

3) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Komisje kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje: 
1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób 

wykonujących prace; 
2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeŜeli statuty tych 

stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres 
wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 

3) w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom 
Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

STANOWISKA PRACY ZWI ĄZANE Z EKSPLOATACJ Ą 
URZĄDZEŃ, INSTALACJI  I SIECI  
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTWARZAJ ĄCYCH, 
PRZETWARZAJĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH I 
ZUśYWAJĄCYCH CIEPŁO ORAZ INNYCH URZ ĄDZEŃ 
ENERGETYCZNYCH. 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

 
Wymagane wykształcenie: 

 
przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób 
zatrudnionych na stanowiskach Eksploatacji. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

 
zgodne z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 
poz. 828 z późn. zm.). 

 
Dodatkowe wymagania: 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z poźn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Komisje kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje: 
1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób 

wykonujących prace; 
2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeŜeli statuty tych 

stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres 
wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 

3) w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom 
Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

Nie dotyczy 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

STANOWISKA PRACY ZWI ĄZANE Z DOZOREM NAD 
EKSPLOATACJ Ą URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIEC I  
ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTWARZAJ ĄCYCH, 
PRZETWARZAJ ĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH I 
ZUśYWAJĄCYCH CIEPŁO ORAZ INNYCH URZ ĄDZEŃ 
ENERGETYCZNYCH. 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

 
Wymagane wykształcenie: 

 
przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób 
zatrudnionych na stanowiskach Dozoru. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

 
zgodne z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 
poz. 828 z późn. zm.). 

 
Dodatkowe wymagania:  

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z poźn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Komisjekwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje: 
1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób 

wykonujących prace; 
2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeŜeli statuty tych 

stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres 
wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 

3) w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom 
Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

Nie dotyczy 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
STANOWISKA PRACY ZWI ĄZANE Z EKSPLOATACJ Ą 
URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 
WYTWARZAJ ĄCYCH, PRZETWARZAJ ĄCYCH, 
PRZESYŁAJĄCYCH, DYSTRYBUUJĄCYCH  
MAGAZYNUJ ĄCYCH I ZU śYWAJĄCYCH PALIWA 
GAZOWE, DO KTÓRYCH ZALICZA SI Ę STANOWISKA 
OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE W ZAKRESIE OBSŁUGI, 
KONSERWACJI, REMONTÓW, MONTA śU I KONTROLNO-
POMIAROWYM. 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 

 
Wymagane wykształcenie: 

 Przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób 
zatrudnionych na stanowiskach eksploatacji. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
Zgodne z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 
poz. 828 z późn. zm.) potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym 
wydanym na podstawie egzaminu organizowanego przez komisję 
kwalifikacyjną. 
 

Dodatkowe wymagania:  
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).  

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

Komisje kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje: 
1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób 

wykonujących prace, 
2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeŜeli statuty tych 

stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres 
wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 

3) w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom   
Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. 

 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
STANOWISKA PRACY ZWI ĄZANE Z DOZOREM NAD 
EKSPLOATACJ Ą URZĄDZEŃ, INSTALACJI  I   SIECI 
GAZOWYCH WYTWARZAJ ĄCYCH, 
 PRZETWARZAJ ĄCYCH, PRZESYŁAJĄCYCH, 
DYSTRYBUUJĄCYCH, MAGAZYNUJ ĄCYCH I 
ZUśYWAJĄCYCH PALIWA GAZOWE, DO KTÓRYCH 
ZALICZA SI Ę STANOWISKA OSÓB KIERUJ ĄCYCH 
CZYNNOŚCIAMI OSÓB WYKONUJ ĄCYCH PRACE W 
ZAKRESIE OBSŁUGI , KONSERWACJI, REMONTÓW, 
MONTA śU I KONTROLNO-POMIAROWYM.  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
brak. 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

 
 Przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia u osób 
zatrudnionych na stanowiskach dozoru. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
Zgodne z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, 
poz. 828 z późn. zm.) potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym 
wydanym na podstawie egzaminu organizowanego przez komisję 
kwalifikacyjną. 
 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne 

(Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828z późn. zm.). 

 
 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Komisje kwalifikacyjne potwierdzające kwalifikacje: 
1) u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób 

wykonujących prace; 
2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeŜeli statuty tych 
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stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres 
wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 

3) w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom 
Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 
 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

NAPEŁNIAJ ĄCY ZBIORNIKI PRZENO ŚNE 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

813114  (jeśli wykonuje czynności napełniania). 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

brak wymagań dotyczących poziomu  wykształcenia. 
 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 
praktycznego napełniania zbiorników przenośnych oraz  znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w 
zakresie napełniania. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 

U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia18 lipca 2001 r. w 

sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, 
poz. 849 z późn. zm.). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Urząd Dozoru Technicznego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
OBSŁUGUJĄCY DŹWIGNICE  

 834311; 834316; 834317 
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Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 
Wymagane wykształcenie: 
 

brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające  umiejętność 
praktycznego wykonywania czynności obsługi  znajomość warunków 
technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w zakresie 
obsługi.  

 
Dodatkowe wymagania: 
 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia18 lipca 2001 r. w 
sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, 
poz. 849 z późn. zm.). 

 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Urząd Dozoru Technicznego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
OBSŁUGUJĄCY DŹWIGI 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
834390  

 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

 
brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające  umiejętność 
praktycznego napełniania zbiorników przenośnych oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w 
zakresie obsługi. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 
 

 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). 
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Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 

U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia18 lipca 2001 r. w 

sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, 
poz. 849 z późn. zm.). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Urząd Dozoru Technicznego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
 
KONSERWATOR DŹWIGNIC  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

723302, 741208 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

brak  wymagań dotyczących poziomu  wykształcenia. 
 
 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające:  
- umiejętność praktycznego wykonywania czynności konserwacji 
oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, 
norm i przepisów w zakresie konserwacji.  

 

 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (w zakresie Grupy 1, 
urządzenia, instalacje i sieci elektromagnetyczne wytwarzające, 
przetwarzające, przesyłające i zuŜywające energię elektryczną, poz. 2 
w zał. 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w 
sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, 
poz. 849 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Urząd Dozoru Technicznego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
KONSERWATOR DŹWIGÓW  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
723302,  741208   

Wymagane wykształcenie: 
 

brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 
praktycznego wykonywania czynności konserwacji oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w 
zakresie konserwacji. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

 
świadectwo kwalifikacyjne (w zakresie Grupy 1, urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, 
przetwarzające, przesyłające i zuŜywające energię elektryczną, 
poz. 2 w zał. Nr 1 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz.U. Nr 89, poz. 828z późn. zm.).  

 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia18 lipca 2001 r. w 
sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, 
poz. 849 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Urząd Dozoru Technicznego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 

KONSERWATOR WÓZKÓW PODNO ŚNIKOWYCH  
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
723307 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

 
brak wymagań odnośnie wykształcenia. 

 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

 
zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 
praktycznego wykonywania czynności konserwacji oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w 
zakresie konserwacji wózków podnośnikowych. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 

 
w zaleŜności od typu urządzenia dodatkowe zaświadczenia 
kwalifikacyjne w zakresie napełniania zbiorków przenośnych wydane 
na podstawie aktów prawnych wymienionych w punktach 1) i 2)  lub 
świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie aktów prawnych 
wymienionych w punktach 3) i 4). 

 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia18 lipca 2001 r. w 

sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, 
poz. 849 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z poźn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Urząd Dozoru Technicznego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
 
 
 



 233 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 

OPERATOR WÓZKÓW PODNO ŚNIKOWYCH  
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

834401  
 
 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

brak wymagań odnośnie wykształcenia. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające:  
umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi. 

 

Dokument potwierdzający kwalifikacje wydany zgodnie z przepisami 
po ich sprawdzeniu. 

  
 
Dodatkowe wymagania: 
 

 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- Kodeks Pracy art. 237 15  § 2 (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. 

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uŜytkowaniu 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z dnia 8 
czerwca 2002 r. Nr  70, poz. 650). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 2001 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118, poz. 
1263). 

 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Urząd Dozoru Technicznego, 
 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
OPERATOR  SPRZĘTU DO ROBÓT ZIEMNYCH I  
URZĄDZEŃ POKREWNYCH  
 

 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

 
z podziałem na rodzaj i typ maszyny lub sprzętu: 834201, 834202; 
834204,  834290 
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Wymagane wykształcenie: 

 
brak wymagań dotyczących wykształcenia. 

 
Wymagania kwalifikacyjne: 

 
świadectwo kwalifikacyjne operatora określonego typu sprzętu do 
robót ziemnych  - ukończenia szkolenia i pozytywny wynik 
sprawdzianu. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 

 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). 

 

 
Podstawa prawna: 

 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).  

 
 
Rejestr - jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
OPERATOR MASZYN I URZ ĄDZEŃ DO PRODUKCJI 
BETONU, ASFALTOBETONU, ELEMENTÓW 
BETONOWYCH I KAMIENNYCH I POKREWNI   

 
Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

 
z podziałem na rodzaj i typ maszyny lub sprzętu: 
811406 , 811407, 811490 

 
Wymagane wykształcenie: 

 
brak wymagań dotyczących wykształcenia.  

 
Wymagania kwalifikacyjne: 

 
świadectwo kwalifikacyjne operatora maszyn i urządzeń określonego 
typu sprzętu - ukończenia szkolenia i pozytywny wynik sprawdzianu. 

 
Dodatkowe wymagania: 

 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).  

 
Rejestr - jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 
MONTER RUSZTOWA Ń  

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy: 

711903 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

 
brak wymagań dotyczących wykształcenia.  

 
Wymaganiakwalifikacyjne: 

 
świadectwo kwalifikacyjne montera  rusztowań - ukończenie szkolenia 
i pozytywny wynik sprawdzianu. 

Dodatkowe wymagania:  

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych          (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).  
 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19 marca 2003 r.) 
 

Rejestr - jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego        
 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
 
RZECZNIK PATENTOWY 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
242216 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

 
 
wyŜsze. 
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Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

na listę rzeczników patentowych moŜe być wpisana osoba, która: 
  1)  posiada obywatelstwo polskie,  

  
  2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni 

praw publicznych,  
  

  3)  jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym 
zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania 
zawodu rzecznika patentowego,  

  
  4)  ukończyła magisterskie studia wyŜsze o kierunku 

przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, 
w szczególności techniczne lub prawnicze,  

  
  5)  odbyła aplikację rzecznikowską na warunkach określonych 

w ustawie i złoŜyła egzamin kwalifikacyjny przed Komisją 
Egzaminacyjną.  

 
O ile postanowienia umów międzynarodowych, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska, przewidują moŜliwość ubiegania się o wpis na 
listę rzeczników patentowych osób posiadających inne niŜ polskie 
obywatelstwo, osoba taka, spełniająca warunki określone w pkt 2-5, 
moŜe być wpisana na tę listę, jeŜeli wykaŜe, Ŝe włada językiem 
polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania zawodu rzecznika patentowego.  
 
Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej moŜna zwolnić, w 
całości lub odpowiedniej części, osobę, która wykaŜe, Ŝe posiada 
określoną wiedzę lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, 
przydatną do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. 
 
Zgodnie z art. 134 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 
(Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 
5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 
Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady 
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 
grudnia 1978 r. 13 grudnia 1994 r. 20 października 1995 r., 5 grudnia 
1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z Protokołami stanowiącymi jej 
integralną część (Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737): 
1. Zawodowa reprezentacja osób fizycznych i prawnych w 
postępowaniu ustanowionym niniejszą konwencją moŜe być 
podejmowana jedynie przez zawodowych pełnomocników, których 
nazwiska figurują na liście prowadzonej w tym celu przez Europejski 
Urząd Patentowy.  
 2. Na listę zawodowych pełnomocników moŜe być wpisana kaŜda 
osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:  
 

a)  jest obywatelem jednego z umawiających się państw,  
 

b)  ma siedzibę przedsiębiorstwa lub miejsce zatrudnienia 
na terytorium jednego z umawiających się państw, 
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c)  zdała europejski egzamin kwalifikacyjny.  
 
Zgodnie z art. 163 ww. Konwencji na listę zawodowych 
pełnomocników, w okresie przejściowym trwającym rok od daty w 
której nasze przystąpienie nabrało mocy obowiązującej, tj. od dnia 1 
marca 2004 r., mogły zostać wpisane osoby fizyczne, które spełniały 
następujące warunki: 

a)  były obywatelami umawiającego się państwa, 
  

b)  miały siedzibę firmy lub miejsce zatrudnienia na 
terytorium jednego z umawiających się państw, 

  
c)  były uprawnione do reprezentowania osób fizycznych 

i prawnych w sprawach patentowych przed centralnym 
urzędem własności przemysłowej umawiającego się 
państwa, w którym ma siedzibę firmy lub miejsce 
zatrudnienia.  

 
Z kolei zgodnie z art. 89.2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego (Official Journal L 011, 14/01/1994) na listę 
zawodowych pełnomocników występujących przed Urzędem 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) moŜe być wpisana 
kaŜda osoba fizyczna, która: 

- ma obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich, 
- ma miejsce prowadzenia działalności lub zatrudnienia we 

Wspólnocie, 
jest uprawniona do reprezentowania osób fizycznych lub prawnych w 
sprawie znaków towarowych przed centralnym urzędem zajmującym 
się ochroną własności przemysłowej w Państwie Członkowskim, w 
którym ma miejsce prowadzenia działalności lub zatrudnienie. JeŜeli 
w tym Państwie uprawnienie takie nie jest uwarunkowane wymogiem 
specjalnych kwalifikacji zawodowych, osoby wnioskujące o wpisanie 
ich na listę Urzędu, które występują w sprawach znaków towarowych 
przed centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności 
przemysłowej wymienionego Państwa, musiały regularnie działać w 
tym zakresie przez okres co najmniej pięciu lat. JednakŜe z wymogu 
dotyczącego wykonywania zawodu mogą być zwolnione osoby, 
których kwalifikacje zawodowe w zakresie reprezentowania osób 
fizycznych lub prawnych w sprawach znaków towarowych przed 
centralnym urzędem zajmującym się ochroną własności przemysłowej 
w jednym z Państw Członkowskich, są uznawane oficjalnie zgodnie z 
przepisami ustanowionymi przez to Państwo. 
 
 
 

 
Dodatkowe wymagania: 

 

Podstawa prawna: 
 
 
 

- ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. 
2001 Nr 49, poz. 509, z późn. zm.), 
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. 
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników 
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 patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz 
wysokości opłat od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych 
(Dz.U. 2002 Nr 55, poz. 478), 
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r.  w 
sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji 
szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzeczniowskich (Dz.U. 
2002 Nr 56, poz. 505), 
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r.  w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego 
wobec rzeczników patentowych i aplikantów (Dz.U. 2002 Nr 67, poz. 
618), 
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w 
sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych 
 (Dz.U. 2003 Nr 212, poz. 2076), 
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
rzeczników patentowych (Dz.U. 2003 Nr 220, poz. 2175). 
 
- Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o 
patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 
października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 
Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady 
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 
grudnia 1978 r. 13 grudnia 1994 r. 20 października 1995 r., 5 grudnia 
1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z Protokołami stanowiącymi jej 
integralną część (Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737), 
 
- rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Official Journal L 011, 
14/01/1994). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Lista rzeczników patentowych prowadzona przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Lista europejskich rzeczników patentowych prowadzona przez 
Europejski Urząd Patentowy. 
 
Lista zawodowych pełnomocników prowadzona przez Urząd 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. 
 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
Polska Izba Rzeczników Patentowych. 
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych - 02-513 Warszawa  
ul. Madalińskiego 20 lok. 2. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

OSOBY DOKONUJĄCE NAPRAWY I OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ URZ ĄDZEŃ I INSTALACJI 
CHŁODNICZYCH ZAWIERAJ ĄCYCH SUBSTANCJE 
KONTROLOWANE 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
741205 Elektromechanik urządzeń chłodniczych 
311929 Technik urządzeń chłodniczych 
712701 Mechanik urządzeń chłodniczych 
821114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych. 
 

 
Wymagane wykształcenie: 

zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zuboŜających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 
1263) – co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe lub średnie. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
świadectwo kwalifikacyjne uzyskane zgodnie z art. 11 ust.1  

1) co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe lub średnie, 
2) nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, 
3) ukończenie kursu początkowego w zakresie substancji 
kontrolowanych, 
4) złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie 
określonym w § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, 
przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji 
w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U Nr 195 poz. 2009).  

 
Dodatkowe wymagania: 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 

zuboŜających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 
1263), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 
sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, 
przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa 
kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U 
Nr 195 poz. 2009); 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w 
zakładach przetwórstwa rolno-spoŜywczego (Dz.U Nr 98 
poz. 902) 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

instytucje wymienione w art. 12 ust. 1 lub ust.2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową (Dz. 
U. Nr 121, poz. 1263) 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
nie dotyczy  
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

OSOBY DOKONUJĄCE NAPRAWY I OBSŁUGI 
TECHNICZNEJ ORAZ DEMONTA śU URZĄDZEŃ I 
INSTALACJI PRZECIWPO śAROWYCH, A TAK śE 
ODZYSKU, RECYKLINGU, REGENERACJI I 
UNIESZKODLIWIANIA SUBSTANCJI W NICH 
ZAWARTYCH 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

723315 Monter / konserwator urządzeń przeciwpoŜarowych 

 
Wymagane wykształcenie: 

zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zuboŜających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 
1263) – co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe lub średnie 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
świadectwo kwalifikacyjne uzyskane zgodnie z art. 11 ust.1  

1) co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe lub średnie, 
2) nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, 
3) ukończenie kursu początkowego w zakresie substancji 
kontrolowanych, 
4) złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie 
określonym w § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, 
przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji 
w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U Nr 195 poz. 2009);       

 
Dodatkowe wymagania: 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 

zuboŜających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 
1263); 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 
sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, 
przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa 
kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U 
Nr 195 poz. 2009); 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w 
zakładach przetwórstwa rolno-spoŜywczego (Dz.U Nr 98 
poz. 902) 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

instytucje wymienione w art. 12 ust. 1 lub ust.2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową (Dz. 
U. Nr 121, poz. 1263) 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
nie dotyczy  
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

OSOBY DOKONUJĄCE DEMONTAśU INSTALACJI  
I URZĄDZIEŃ, ODZYSKU SUBSTANCJI 
KONTROLOWANYCH,  RECYKLINGU, REGENERACJI I 
UNIESZKODLIWIANIA SUBSTANCJI  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

 
Wymagane wykształcenie: 

zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zuboŜających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 
1263) – co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe lub średnie 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
świadectwo kwalifikacyjne uzyskane zgodnie z art. 11 ust.1  

1) co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe lub średnie, 
2) nie skazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, 
3) ukończenie kursu początkowego w zakresie substancji 
kontrolowanych, 
4) złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie 
określonym w § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, 
przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji 
w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U Nr 195 poz. 2009);     

 
Dodatkowe wymagania: 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 

zuboŜających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 
1263), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 
sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, 
przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa 
kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U 
Nr 195 poz. 2009) 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

instytucje wymienione w art. 12 ust. 1 lub ust.2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową (Dz. 
U. Nr 121, poz. 1263) 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
nie dotyczy  

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

 PIROTECHNICY  

Kod działalności według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 343910  PIROTECHNIK FILMOWY  
 343911  PIROTECHNIK WIDOWISKOWY  
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Wymagane wykształcenie: 
 

 nie określa się. 

 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

odbycie szkolenia i zdanie egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w 
zakresie prowadzenia prac przy uŜyciu materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego poza górnictwem, zgodnie z 
przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o 
materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. 
U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy  z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i 
egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140). 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

osoba wykonująca zawód pirotechnika powinna spełniać wymagania, 
o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o 
materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

-  ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z 
późn. zm.), 
-  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w 
sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego  
(Dz. U. Nr 135, poz. 1140). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 rejestr osób, które odbyły szkolenie i zdały egzamin zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. 
Instytucja prowadząca rejestr: Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia, ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7, 05 – 220 Zielonka. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

RUSZNIKARZ  

 
Kod działalności według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 722203  
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

 nie określa się. 
 
 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

– w przypadku samodzielnego wykonywania zawodu – odbycie 
szkolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 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. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.). 

– w przypadku zatrudnienia – przygotowanie zawodowe uznane i 
potwierdzone przez zatrudniającego przedsiębiorcę, zgodnie z art.. 
22 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o 
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wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i 
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 
policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.). 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

osoba wykonująca zawód rusznikarza powinna spełniać wymagania, o 
których mowa w art. 22 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. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 

- 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. Nr 67, poz. 679, 
z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

OPERATORZY URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW 
WYBUCHOWYCH I POKREW NI 

 
Kod działalności według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 313104      OPERATOR MASZYN  ZAPAŁCZANYCH , 
813118 OPERATOR URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI     

MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I 
POKREWNYCH, 

813190        POZOSTALI OPERATORZY URZ ĄDZEŃ DO 
PRODUKCJI MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I 
POKREWNYCH  

Wymagane wykształcenie:  nie określa się. 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

odbycie szkolenia i zdanie egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w 
zakresie stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
uŜytku cywilnego w procesach produkcyjnych zgodnie z przepisami 
art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, 
poz. 1007, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania 
osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140). 

 
Dodatkowe wymagania: 
 

osoba wykonująca zawód operatora urządzeń do produkcji materiałów 
wybuchowych powinna spełniać wymagania, o których mowa w art. 
19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z 
późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego 
(Dz. U. Nr 135, poz. 1140). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 rejestr osób, które odbyły szkolenie i zdały egzamin zgodnie z          
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. 
Instytucja prowadząca rejestr: Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia, ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7, 05 – 220 Zielonka. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

SPECJALISTA DS. OCZYSZCZANIA TERENU Z 
MATERIAŁÓW WYBUCHOWY CH I NIEBEZPIECZNYCH 

Kod działalności według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

  

 
Wymagane wykształcenie: 
 

– co najmniej średnie. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

odbycie szkolenia dla osób zatrudnionych na samodzielnych 
stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru oraz zdanie egzaminu 
przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie prowadzenia prac przy 
uŜyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku 
cywilnego poza górnictwem, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z 
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 4 
lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających 
dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku 
cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140). 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

osoba wykonująca zawód specjalisty ds. oczyszczania terenu z 
materiałów wybuchowych i niebezpiecznych powinna: 
– spełniać wymagania, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 

czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 
uŜytku cywilnego, 

– znać język polski w stopniu umoŜliwiającym wykonywanie 
zawodu, 

– odbyć praktykę zawodową potwierdzoną przez pracodawcę. 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

-  ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007,  
z późn. zm.), 
-  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w 
sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. 
U. Nr 135, poz. 1140). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

  rejestr osób, które odbyły szkolenie i zdały egzamin zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. 
Instytucja prowadząca rejestr: Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia, ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7, 05 – 220 Zielonka. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 

TECHNIK OCZYSZCZANIA  TERENU Z MATERIAŁÓW  
WYBUCHOWYCH I NIEBEZ PIECZNYCH 

 
Kod działalności według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 

Wymagane wykształcenie:  nie określa się. 
 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

odbycie szkolenia i zdanie egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w 
zakresie stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do 
uŜytku cywilnego w procesach produkcyjnych zgodnie z przepisami 
art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, 
poz. 1007, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania 
osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140). 

 
Dodatkowe wymagania: 
 

osoba wykonująca zawód technika oczyszczania terenu z materiałów 
wybuchowych i niebezpiecznych powinna: 
– spełniać wymagania, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 

czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 
uŜytku cywilnego, 

– znać język polski w stopniu umoŜliwiającym wykonywanie 
zawodu, 

– odbyć praktykę zawodową potwierdzoną przez pracodawcę. 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z 
późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. 
w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego 
(Dz. U. Nr 135, poz. 1140). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

  rejestr osób, które odbyły szkolenie i zdały egzamin zgodnie z          
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. 
Instytucja prowadząca rejestr: Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia, ul. Pr. St. Wyszyńskiego 7, 05 – 220 Zielonka. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI  
 
Nazwa zawodu regulowanego RADIOELEKTRONIK pierwszej klasy (GMDSS)  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie: 
 

 

Wymagania kwalifikacyjne:  
- teoretyczna wiedza dotycząca wyposaŜenia 

radiokomunikacyjnego przewidzianego dla urządzeń GMDSS, 
włączając w to urządzenia wąskopasmowej telegrafii 
dalekopisowej, urządzenia radiotelefoniczne i cyfrowego 
selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrętowe, 
radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, wyposaŜenie 
radiowe jednostek ratunkowych oraz wszystkie urządzenia 
pomocnicze łącznie z zasilającymi, a takŜe ogólna znajomość 
zasad działania innych urządzeń najczęściej stosowanych w 
radionawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
utrzymania w stanie gotowości do pracy wszystkich urządzeń 
wymienionych powyŜej, 

- umiejętność obsługi i bieŜącej konserwacji wyposaŜenia, 
- wiedza niezbędna do lokalizacji i naprawy uszkodzeń, przy 

wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i aparatury testującej,  
- szczegółowa znajomość działania wszystkich podsystemów 

oraz urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, 
- umiejętność nadawania i odbioru za pomocą cyfrowego 

selektywnego wywołania, radiotelefonii oraz automatycznej 
radiotelegrafii, 

- szczegółowa znajomość przepisów dotyczących łączności 
radiowej, a w szczególności procedur radiokomunikacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa Ŝycia na morzu, procedur 
dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań 
Konwencji SOLAS dotyczących wyposaŜenia radiowego i 
łączności radiowej, 

- odbycie co najmniej 12 miesięcznej praktyki  przy 
wykonywaniu czynności radioelektronika drugiej klasy na 
statkach morskich lub stacjach nadbrzeŜnych wyposaŜonych w 
urządzenia GMDSS,  w tym nie mniej niŜ 9 miesięcy na 
statkach morskich, 

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 
Dodatkowe wymagania: − ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 
−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
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4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego  

RADIOELEKTRONIK drugiej klasy (GMDSS)  
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie: Szkolenie w morskim ośrodku szkoleniowym  w zakresie 
wykonywania napraw wyposaŜenia oraz nadawania i odbioru za 
pomocą cyfrowego selektywnego wywołania, radiotelefonii i 
automatycznej radiotelegrafii, obejmujące 64 godziny ćwiczeń 
praktycznych warsztatowych oraz ćwiczeń na urządzeniach 
rzeczywistych lub symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych. 
 

Wymagania kwalifikacyjne:  
- ogólna znajomość podstaw: elektrotechniki, elektroniki, teorii 

radiotechniki oraz informatyki, 
- ogólna wiedza dotycząca radiokomunikacyjnego wyposaŜenia 

w systemie GMDSS, włączając w to urządzenia 
wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, urządzenia 
radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, 
ziemskie stacje okrętowe, radiopławy awaryjne, morskie 
systemy antenowe, wyposaŜenie radiowe jednostek 
ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z 
zasilającymi, a takŜe ogólna znajomość innego wyposaŜenia 
najczęściej stosowanego w radionawigacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności utrzymania w stanie gotowości 
eksploatacyjnej wszystkich urządzeń wymienionych powyŜej, 

- szczegółowa znajomość działania wszystkich podsystemów i 
urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, 

- szczegółowa znajomość przepisów dotyczących łączności 
radiowej, a w szczególności procedur radiokomunikacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa Ŝycia na morzu, procedur 
dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań 
Konwencji SOLAS dotyczących wyposaŜenia radiowego i 
łączności radiowej, 

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
- odbycie 3-miesięcznej praktyki na statku morskim w zakresie 

obsługi urządzeń GMDSS i pełnienie funkcji operatora 
urządzeń radiowych, 

- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 
przeprowadzonego przez UKE. 

Dodatkowe wymagania: − ukończone 18 lat. 
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Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 

−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR (GMDSS) (świadectwo ogólne) 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie: Szkolenie w morskim ośrodku szkoleniowym w obsłudze wszystkich 
urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, obejmujące 44 
godziny ćwiczeń praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub 
symulatorach urządzeń radiokomunikacyjnych. 
 

Wymagania kwalifikacyjne:  
- szczegółowa znajomość działania wszystkich podsystemów 

oraz urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS, 
- szczegółowa znajomość przepisów dotyczących łączności 

radiowej, a w szczególności procedur radiokomunikacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa Ŝycia na morzu, procedur 
dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań 
Konwencji SOLAS dotyczących wyposaŜenia radiowego i 
łączności radiowej, 

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu 
umoŜliwiającym komunikowanie się, 

- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 
przeprowadzonego przez UKE. 

Dodatkowe wymagania:  
- ukończone 18 lat. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 

−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR (GMDSS) (świadectwo ograniczone) 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie: Szkolenie w morskim ośrodku szkoleniowym w obsłudze urządzeń 
radiowych podsystemów GMDSS wymaganych dla statków 
pływających na obszarze morza A1 obejmujące 36 godzin ćwiczeń 
praktycznych na urządzeniach rzeczywistych lub symulatorach 
urządzeń radiokomunikacyjnych. 
 
 

Wymagania kwalifikacyjne: - umiejętność obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich stacjach 
morskich, wymaganych dla statków morskich pływających 
wyłącznie na obszarze morza A1,  

- znajomość przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, 
a w szczególności procedur radiokomunikacyjnych 
dotyczących bezpieczeństwa Ŝycia na morzu, 

- elementarna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 
Dodatkowe wymagania: − ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 
−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR STACJI NADBRZE śNEJ  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie:  
Wymagania kwalifikacyjne: - szczegółowa znajomość działania wszystkich podsystemów 

oraz urządzeń, 
- szczegółowa znajomość przepisów dotyczących łączności 

radiowej w relacji brzeg - statek i statek - brzeg, a w 
szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa Ŝycia na morzu oraz organizacji łączności w 
akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, 

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu 
umoŜliwiającym komunikowanie się. 
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Dodatkowe wymagania: - ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 
−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR ŁĄCZNOŚCI dalekiego zasięgu w słuŜbie morskiej 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie:  
Wymagania kwalifikacyjne: - umiejętnością obsługi urządzeń radiowych stosowanych w 

systemie GMDSS na statkach morskich niepodlegających 
przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich 
obszarach Ŝeglugi, 

- elementarna znajomość standardowych morskich zwrotów 
języka angielskiego, 

- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 
przeprowadzonego przez UKE. 

Dodatkowe wymagania: - ukończone 18 lat. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 
−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR łączności bliskiego zasięgu w słuŜbie morskiej  

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie:  
Wymagania kwalifikacyjne: - umiejętność obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących 

częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach 
morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na 
obszarze morza A1,  
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- znajomość przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej 
w zakresie VHF, a w szczególności procedur 
radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa Ŝycia na 
morzu, 

- elementarna znajomość standardowych zwrotów języka 
angielskiego w zakresie morskim VHF, 

-  złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 
przeprowadzonego przez UKE. 

Dodatkowe wymagania: Do egzaminu moŜe przystąpić osoba która ukończyła 15 lat.  
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 
−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR RADIOTELEFONISTA VHF w słu Ŝbie morskiej 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie:  
Wymagania kwalifikacyjne: - umiejętność obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących 

w zakresie morskim VHF,  
- znajomość przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej 

w zakresie morskim VHF, 
- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 
Dodatkowe wymagania: do egzaminu przeprowadzonego przez UKE moŜe przystąpić osoba 

która ukończyła 15 lat. 
Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 
−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR RADIOTELEFONISTA STACJI LOTNISKOWEJ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 
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Wymagane wykształcenie: odbycie szkolenia teoretycznego w lotniczym ośrodku szkoleniowym 
lub w organizacji szkolenia lotniczego, co najmniej 10 godzin ćwiczeń 
na symulatorach kontroli ruchu lotniczego lub przy obsłudze urządzeń 
radiotelefonicznych w stacji lotniskowej.  

Wymagania kwalifikacyjne:  
- znajomość ogólnej budowy i zasad działania urządzeń 

radiotelefonicznych stosowanych w słuŜbie lotniczej, 
znajomość ogólnych zasad wykorzystania innych urządzeń 
najczęściej stosowanych w słuŜbie radiokomunikacyjnej 
lotniczej, 

- znajomości podstawowych zasad radiotelefonii, 
- znajomość procedur łączności radiotelefonicznej zgodnie z 

międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w 
telekomunikacji lotniczej,  

- znajomość regulaminów stosowanych w radiokomunikacji 
lotniczej, a szczególnie części dotyczących bezpieczeństwa 
Ŝycia ludzkiego (procedury w języku angielskim), 

- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 
przeprowadzonego przez UKE. 

Dodatkowe wymagania: do egzaminu przeprowadzonego przez UKE moŜe przystąpić osoba, 
która ukończyła 15 lat, zgoda prawnych opiekunów w przypadku osób, 
które nie ukończyły 18 roku Ŝycia. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 
 (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 

−  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR RADIOTELEFONISTA w słu Ŝbie lotniczej  

(świadectwo ogólne) 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie: odbycie szkolenia teoretycznego w lotniczym ośrodku szkoleniowym 
lub w organizacji szkolenia lotniczego, co najmniej 10 godzin ćwiczeń 
na symulatorach pokładowych urządzeń radiotelefonicznych lub przy 
obsłudze urządzeń radiotelefonicznych podczas lotu na statkach 
powietrznych . 

Wymagania kwalifikacyjne: - znajomość ogólnej budowy i zasad działania urządzeń 
radiotelefonicznych stosowanych w słuŜbie ruchomej lotniczej,  

- znajomość podstawowych zasad radiotelefonii, 
- znajomość procedur łączności radiotelefonicznej zgodnie z 

międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w 
telekomunikacji lotniczej, 

- znajomość regulaminów stosowanych w radiokomunikacji 



 253 

lotniczej, a szczególnie części dotyczących bezpieczeństwa 
Ŝycia ludzkiego (procedury w języku angielskim), 

- umiejętność obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych 
na pokładzie statków powietrznych, 

- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 
przeprowadzonego przez UKE. 

Dodatkowe wymagania: do egzaminu przeprowadzonego przez UKE moŜe przystąpić osoba, 
która ukończyła 15 lat, zgoda prawnych opiekunów w przypadku osób, 
które nie ukończyły 18 roku Ŝycia. 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego OPERATOR RADIOTELEFONISTA w słu Ŝbie śródlądowej 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

352202 

Wymagane wykształcenie:  

Wymagania kwalifikacyjne:  
- ogólna znajomość działania i umiejętność obsługi urządzeń 

cyfrowego selektywnego wywołania oraz urządzeń 
radiotelefonicznych pracujących w zakresie VHF i UHF, 
przeznaczonych do wypełniania zadań określonych w Ŝegludze 
śródlądowej,  

- elementarna znajomość standardowych zwrotów w języku 
angielskim stosowanych w łączności radiotelefonicznej w 
Ŝegludze śródlądowej, 

 
- znajomość przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej 

w zakresie VHF i UHF, 
- złoŜenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 
Dodatkowe wymagania:  

do egzaminu przeprowadzonego przez UKE moŜe przystąpić osoba 
która ukończyła 18 lat. 
 

Podstawa prawna: − ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne  
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.); 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń 
radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

 
nie dotyczy. 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 
 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW ŚRODOWISKA 
 

Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

INśYNIER LE ŚNICTWA 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

213203 

Wymagane wykształcenie: 
 – wyŜsze na kierunku leśnictwo. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- odbycie, po ukończeniu studiów, rocznego staŜu w 
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, 

- złoŜenie, z pozytywnym rezultatem, przed komisją 
egzaminacyjną egzaminu obejmującego sprawdzenie wiedzy 
w zakresie przepisów prawnych dotyczących leśnictwa i 
ochrony przyrody oraz zasad i sposobów zarządzania i 
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, będącego w 
zarządzie Lasów Państwowych. 

Dodatkowe wymagania: 
 

brak. 

Podstawa prawna: 
 
 

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. 
U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. 
w sprawie stanowisk, stopni słuŜbowych oraz zasad 
wynagradzania w SłuŜbie Leśnej (Dz.U.2003.11.123). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

TECHNIK LE ŚNIK 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

314301 
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Wymagane wykształcenie: 
 – średnie techniczne o kierunku leśnym. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

- odbycie, po ukończeniu szkoły, rocznego staŜu pracy w 
jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, 

- złoŜenie, z pozytywnym wynikiem, przed komisją, egzaminu z 
zakresu przepisów prawnych dotyczących leśnictwa i ochrony 
przyrody oraz zasad i sposobów zarządzania i gospodarowania 
mieniem Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Lasów 
Państwowych. 

Dodatkowe wymagania: 
 

specjalistyczne badania lekarskie dla absolwentów średnich szkół 
leśnych. 
 

Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. 
U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. 
w sprawie stanowisk, stopni słuŜbowych oraz zasad 
wynagradzania w SłuŜbie Leśnej (Dz.U.2003.11.123). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

OPERATOR MASZYN LE ŚNYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

834105 

Wymagane wykształcenie: 
 – zasadnicze zawodowe o określonym kierunku. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

- uprawnienia do obsługi maszyn samobieŜnych stosowanych w 
leśnictwie, 

- prawo jazdy, 
- uprawnienia do ścinki drzew. 

Dodatkowe wymagania: 
 

odpowiedni stan zdrowia potwierdzony specjalistycznymi badaniami 
lekarskimi. 

 
Podstawa prawna: 
 

– ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
 
 
 

Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii I w zakresie poszukiwania  
i rozpoznawania złóŜ ropy naftowej, gazu ziemnego oraz metanu z 
węgla kamiennego 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403; 

Wymagane wykształcenie: 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 
geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych związanych z 
poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóŜ ropy naftowej, gazu 
ziemnego oraz metanu z węgla kamiennego, 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

Dodatkowe wymagania: 
 

 

Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 
2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii I. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  – wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii II w zakresie poszukiwania i rozpoznawania 
złóŜ kopalin podstawowych i pospolitych, oraz metanu z węgla 
kamiennego, z wyłączeniem złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego, 
solanek, wód leczniczych i termalnych 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
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Wymagane wykształcenie: 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. 

Wymagania kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 
geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych, związanych z 
poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóŜ kopalin podstawowych 
i pospolitych oraz metanu z węgla kamiennego, z wyłączeniem 
złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego, solanek, wód leczniczych 
i termalnych, 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

Dodatkowe wymagania: 
 

 

Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.  
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii II. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii III w zakresie poszukiwania i rozpoznawania 
złóŜ kopalin pospolitych, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i 
termalnych 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 

Wymagane wykształcenie: 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 
geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych, związanych z 
poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóŜ kopalin pospolitych, z 
wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

Dodatkowe wymagania: 
 

 

Podstawa prawna: 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.  
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
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do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii III. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  – wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii IV w zakresie poszukiwania i rozpoznawania 
zasobów wód podziemnych, w tym solanek, wód leczniczych i 
termalnych, oraz określania warunków hydrogeologicznych w 
związku z projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze 
złóŜ, wtłaczaniem wód do górotworu, projektowaniem odwodnień 
budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji 
mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w 
szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, 
takŜe w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem 
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem 
lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów 
górniczych oraz wykonywaniem prac na potrzeby wykorzystywania 
ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych. 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 

Wymagane wykształcenie: 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 
geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych, związanych 
z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód 
podziemnych, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych 
oraz z określaniem warunków hydrogeologicznych w związku 
z projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze 
złóŜ, wtłaczaniem wód do górotworu, projektowaniem 
odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, 
projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody 
podziemne, obejmujących w szczególności składowanie 
odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem 
substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, takŜe w 
podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem 
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, 
zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania 
likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywaniem 
prac na potrzeby wykorzystywania ciepła ziemi i ujmowania 
wód podziemnych, 
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- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

Dodatkowe wymagania: 
 

 

Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.  
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IV. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 

Nazwa i adres samorządu  
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG   - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii V w zakresie poszukiwania i rozpoznawania 
zasobów wód podziemnych, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych 
i termalnych, oraz określania warunków hydrogeologicznych w 
związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami 
wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić 
wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie 
odpadów na powierzchni, bezzbiornikowe magazynowanie substancji 
oraz składowanie odpadów w górotworze, takŜe w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, ustanawiania obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych oraz wykonywania prac na potrzeby 
wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych. 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 

Wymagane wykształcenie: 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 
geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych, związanych z 
poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód 
podziemnych, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i 
termalnych, a takŜe przy określaniu warunków 
hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień 
budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem 
inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, 
obejmujących w szczególności składowanie odpadów na 
powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji 
oraz składowaniem odpadów w górotworze, takŜe w 
podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem 
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz 
wykonywaniem prac na potrzeby wykorzystywania ciepła 
Ziemi i ujmowania wód podziemnych, 
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- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

Podstawa prawna: 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.  
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG   - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii VI w zakresie ustalania warunków 
geologiczno-inŜynierskich na potrzeby zagospodarowania 
przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, w tym 
zakładów górniczych i budownictwa wodnego, bezzbiornikowego 
magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, 
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a takŜe składowania 
odpadów na powierzchni Ziemi. 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

211403 
 

Wymagane wykształcenie: 
 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 
geologicznych, w laboratorium mechaniki gruntów oraz przy 
sporządzaniu projektów prac geologiczno-inŜynierskich i 
dokumentacji geologiczno-inŜynierskich, związanych z 
ustalaniem warunków geologiczno-inŜynierskich na potrzeby 
zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów 
budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa 
wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz 
składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, a takŜe składowania odpadów na 
powierzchni, 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

 
Dodatkowe wymagania: 
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Podstawa prawna: 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.  
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG   - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii VII w zakresie ustalania warunków 
geologiczno-inŜynierskich dla potrzeb zagospodarowania 
przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z 
wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów 
górniczych oraz budownictwa wodnego 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub górnictwo i geologia. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 
geologicznych, przy sporządzaniu projektów prac 
geologiczno-inŜynierskich i dokumentacji geologiczno-
inŜynierskich, związanych z ustalaniem warunków 
geologiczno – inŜynierskich dla potrzeb zagospodarowania 
przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z 
wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów 
górniczych oraz budownictwa wodnego, 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 

 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 
2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII. 
Organ prowadzący – Minister Środowiska. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG   - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii VIII w zakresie wykonywania prac 
kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem 
tych prac, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych 
kategorii prac geologicznych 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

wyŜsze na kierunku geologia lub geografia. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 3-letnia praktyka zawodowa przy wykonywaniu prac 
kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i 
dokumentowaniem tych prac, z wyjątkiem map sporządzanych 
w ramach pozostałych kategorii prac geologicznych,  

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.   
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VIII. 
Organ prowadzący – Minister Środowiska. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii IX w zakresie kierowania i wykonywania w 
terenie badań geofizycznych  w zakresie badań sejsmicznych i 
geofizyki wiertniczej, takŜe przy uŜyciu materiałów wybuchowych 
wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

wyŜsze: 
A) wyŜsze na kierunku górnictwo i geologia oraz tytuł magistra 
inŜyniera lub inŜyniera, 
B) wyŜsze na kierunku geologia lub fizyka oraz tytuł magistra. 

 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 2-letnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, 
dokumentowaniu i wykonywaniu w terenie badań 
geofizycznych, w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki 
wiertniczej, takŜe przy uŜyciu materiałów wybuchowych (A), 

LUB 
- 6-letnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, 

dokumentowaniu i wykonywaniu w terenie badań 
geofizycznych, w zakresie badań sejsmicznych i geofizyki 
wiertniczej, takŜe przy uŜyciu materiałów wybuchowych (B), 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 
 

 

 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.   
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii IX. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami 
geologicznymi kategorii X w zakresie kierowania i wykonywania w 
terenie badań geofizycznych wraz z projektowaniem i 
dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań sejsmicznych i 
geofizyki wiertniczej 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

wyŜsze: 
A) wyŜsze na kierunku górnictwo i geologia oraz tytuł          
magistra inŜyniera lub inŜyniera, 
B)    wyŜsze na kierunku geologia lub fizyka oraz tytuł magistra. 

 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- 2-letnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, 
dokumentowaniu i wykonywaniu w terenie badań 
geofizycznych, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki 
wiertniczej (A) 

LUB 
- 4-letnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, 

dokumentowaniu i wykonywaniu w terenie badań 
geofizycznych, z wyłączeniem badań sejsmicznych i geofizyki 
wiertniczej (B), 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw 
środowiska. 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.   
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii X. Organ 
prowadzący – Minister Środowiska. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  - dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami 
geologicznymi kategorii XI w zakresie wykonywania czynności 
dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań 
geofizycznych 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

1) wyŜsze z zakresu nauk geologicznych, 
2) średnie techniczne o kierunku geologicznym oraz 

świadectwo dojrzałości. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 

- co najmniej roczna praktyka zawodowa przy wykonywaniu 
czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, 
z wyjątkiem badań geofizycznych, 

- egzamin testowy i ustny przed Okręgową Geologiczną 
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego 
do spraw środowiska. 

 
Dodatkowe wymagania: 

 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.   
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii XI. Organ 
Prowadzący – Marszałek Województwa. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

GEOLOG  – dozorowanie prac geologicznych i kierowanie robotami 
geologicznymi kategorii XII w zakresie kierowania w terenie 
robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru 
górniczego, wykonywanymi bez uŜycia materiałów wybuchowych 
albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m. 
 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

211403 
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Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

A) wyŜsze na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia, 
B) średnie techniczne o kierunku geologia/górnictwo/ wiertnictwo 
oraz świadectwo dojrzałości. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- co najmniej roczna (A) lub dwuletnia (B) praktyka zawodowa 
przy kierowaniu w terenie robotami geologicznymi 
wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, 
wykonywanymi bez uŜycia materiałów wybuchowych albo 
gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100m, 

- egzamin testowy i ustny przed Okręgową Geologiczną       
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra      
właściwego do spraw środowiska. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r.   
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. 
Nr 124, poz. 865). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

lista osób posiadających kwalifikacje geologiczne do wykonywania, 
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii XII. 
Organ prowadzący – Marszałek Województwa. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

INSPEKTOR DOZORU JĄDROWEGO 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

228201 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

– wyŜsze w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub 
innych specjalności przydatnych w dozorze jądrowym. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

– co najmniej dziewięciomiesięczna praktyka i egzamin 
kwalifikacyjny w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej przed komisją, której skład ustala Prezes PAA. 
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Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- oświadczenie osoby ubiegającej się o nadanie uprawnienia o 
niekaralności za przestępstwa umyślne, 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w 
warunkach naraŜenia na promieniowanie jonizujące. 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U z 
2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w 
sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz. U. Nr 137, poz. 
1154). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 
z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach 
stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, 
radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii 
schorzeń nienowotworowych. 
 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

325503 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

– co najmniej średnie. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 

- odpowiedni dla danego typu uprawnień staŜ pracy w 
warunkach naraŜenia,  

- szkolenie przeprowadzone przez jednostki, które zostały 
wpisane do rejestru Prezesa PAA, 

- egzamin z zakresu szkolenia przed komisją, której skład ustala 
Prezes PAA. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w 
warunkach naraŜenia na promieniowanie jonizujące,  

- oświadczenie osoby ubiegającej się o nadanie uprawnienia o 
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 
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Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.), 

- rozporządzenie 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). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

STANOWISKA MAJ ĄCE ISTOTNE ZNACZENIE DLA 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZE ŃSTWA JĄDROWEGO I 
OCHRONY RADIOLOGICZNEJ: 

1. operator reaktora badawczego, 
2. dozymetrysta reaktora badawczego, 
3. starszy dozymetrysta reaktora badawczego, 
4. kierownik zmiany reaktora badawczego, 
5. kierownik reaktora badawczego, 
6. zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej 
posiadającej badawczy reaktor jądrowy, 

7. specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych, 
8. operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, 
9. kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych, 
10. kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów 

promieniotwórczych, 
11. operator akceleratora  stosowanego do celów innych niŜ 

medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do 
kontroli pojazdów na przejściach granicznych, 

12. operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na 
przejściach granicznych, 

13. operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz 
urządzeń do teleradioterapii, 

14. operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami 
promieniotwórczymi. 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

311905 OPERATOR REAKTORA , 
325510 TECHNIK DOZYMETRYSTA  
321103 TECHNIK ELEKTRORADIOLOG (stanowiska nr 13  
i 14). 
W pozostałych przypadkach brak kodu zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

- stanowiska  nr 3, 5, 6,10 – wyŜsze, 
- stanowiska nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 - średnie lub 

wyŜsze. 
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Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

- odpowiedni dla danego typu uprawnień staŜ pracy w 
warunkach naraŜenia,  

- szkolenie przeprowadzone przez jednostki, które zostały 
wpisane do rejestru Prezesa PAA,   

- egzamin z zakresu szkolenia przed komisją, której skład ustala 
Prezes PAA. 

 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
pracy w warunkach naraŜenia na promieniowanie jonizujące, a 
takŜe o do pracy na stanowisku objętym uprawnieniem, o które 
ubiega się osoba występująca z wnioskiem o nadanie uprawnienia. 

 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 

- ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 
2007 r. Nr 42, poz.276, z późn. zm.),  

- rozporządzenie 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). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU 

GÓRNICZEGO  wydobywającego węgiel kamienny 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
132204 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyŜsze techniczne: 
a) mgr inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 

podziemnego, 
b) inŜynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 

podziemnego. 
Wymagania kwalifikacyjne: a) 4 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŜszym dozorze w tym 

co najmniej dwuletnia praktyka w kierownictwie ruchu oraz 1 rok 
praktyki na stanowisku bezpośrednio niŜszym w kierownictwie 
ruchu zakładu górniczego 

b) 6 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŜszym dozorze w tym 
co najmniej trzyletnia w kierownictwie ruchu, a ponadto złoŜenie w 
wyŜszej szkole technicznej egzaminu uzup. z przewietrzania i 
zwalczania poŜarów w zakładach górniczych obowiązującego 
magistrów inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 
górnictwa podziemnego oraz 1 rok praktyki na stanowisku 
bezpośrednio niŜszym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego  

Dodatkowe kwalifikacje:  władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
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- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWNIK RUCHU PODZIEMNEGO ZAKŁADU 

GÓRNICZEGO wydobywającego kopaliny inne niŜ węgiel 
kamienny 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

132204 
 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie wyŜsze techniczne: 
a) magister inŜynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 

górnictwa podziemnego, 
b) inŜynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 

podziemnego. 
Wymagania kwalifikacyjne: a) czteroletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŜszym dozorze w 

tym co najmniej dwuletnia praktyka w kierownictwie ruchu oraz 
jeden rok praktyki na stanowisku bezpośrednio niŜszym w 
kierownictwie ruchu zakładu górniczego, 

b) sześcioletnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŜszym dozorze w 
tym co najmniej trzyletnia w kierownictwie ruchu, a ponadto 
złoŜenie w wyŜszej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z 
przewietrzania i zwalczania poŜarów w zakładach górniczych 
obowiązującego magistrów inŜynierów na kierunku górnictwo i 
geologia w zakresie górnictwa podziemnego oraz jeden rok praktyki 
na stanowisku bezpośrednio niŜszym w kierownictwie ruchu 
zakładu górniczego. 

Dodatkowe kwalifikacje:  władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych – w stopniu niezbędnym do 
sprawowania kierownictwa lub dozoru ruchu. 

Podstawa prawna: – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, 
które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755, 
z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 

nie dotyczy. 



 271 

organem prowadzącym): 
 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWNIK RUCHU LIKWIDOWANEGO PODZIEMNEGO 
ZAKŁADU GÓRNICZEGO  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
132204 

Wymagane wykształcenie: a) mgr inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej 
specjalności technicznej, 

b) inŜynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej 
specjalności technicznej. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) 4 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŜszym dozorze w tym 
co najmniej dwuletnia praktyka w kierownictwie ruchu oraz 1 rok 
praktyki na stanowisku bezpośrednio niŜszym w kierownictwie 
ruchu zakładu górniczego, 

b) 6 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyŜszym dozorze w tym 
co najmniej trzyletnia w kierownictwie ruchu, oraz 1 rok praktyki 
na stanowisku bezpośrednio niŜszym w kierownictwie ruchu 
zakładu górniczego. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH W 
PODZIEMNYM ZAKŁADZIE GÓRNICZYM  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
134990 

Wymagane wykształcenie: a) mgr inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 
podziemnego, 
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b) inŜ. górnik na kierunku górnictwo i geologia w zakresie  
w zakresie górnictwa podziemnego. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) 2 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, 
b) 3 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, a ponadto złoŜenie z 

wynikiem pozytywnym w wyŜszej szkole technicznej egzaminu 
uzup. z przewietrzania i zwalczania poŜarów w zakładach 
górniczych obowiązującego magistrów inŜ. górników na kierunku 
górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 
KIEROWNIK RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU 
GÓRNICZEGO I KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT 
GÓRNICZYCH TAKIEGO ZAKŁADU 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
132204; 134990 

Wymagane wykształcenie: a) mgr. inŜ. lub inŜynier na kierunku górnictwo i geologia  
w zakresie górnictwa odkrywkowego, 

b) mgr. inŜ. lub inŜ. odpowiedniej specjalności technicznej, 
c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
d) średnie zawodowe odpowiedniej specjalności technicznej. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) 3 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, 
b) 4 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu i świadectwo złoŜenia 

z wynikiem pozytywnym w wyŜszej szkole technicznej egzaminu 
uzupełniającego z zakresu górnictwa odkrywkowego zgodnie z 
programem ustalonym dla absolwentów studiów magisterskich na 
kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 
odkrywkowego, 

c) 5 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu i świadectwo złoŜenia 
z wynikiem pozytywnym w wyŜszej szkole technicznej egzaminu 
uzupełniającego z zakresu górnictwa odkrywkowego zgodną z 
programem ustalonym dla absolwentów studiów magisterskich na 
kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 
odkrywkowego, 
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d) 6 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu i świadectwo złoŜenia 
w wyŜszej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z zakresu 
górnictwa odkrywkowego zgodnie z programem ustalonym dla 
absolwentów studiów magisterskich na kierunku górnictwo i 
geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

KIEROWNIK RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU 
GÓRNICZEGO WYDOBYWAJ ĄCEGO KOPALINY 
POSPOLITE BEZ UśYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 
I KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH TAKIEGO 
ZAKŁADU 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

132204; 134990 

Wymagane wykształcenie: a) mgr inŜ. lub inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
b) mgr geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
c) średnie zawodowe odp. specjalności technicznej, 
d) zawodowe lub mistrz odpowiedniej specjalności technicznej. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) półroczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 
b) półroczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 
c) roczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 
d) 2 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

KIEROWNIK RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAKŁADU 
GÓRNICZEGO WYDOBYWAJ ĄCEGO KOPALINY 
POSPOLITE W WARUNKACH OKRE ŚLONYCH W ART. 16 
UST.2A USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. – PRAWO 
GEOLOGICZNE I GÓRNICZE -  I KIEROWNIK DZIAŁU 
ROBÓT GÓRNICZYCH TAKIEGO ZAKŁADU 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
132204; 134990 

Wymagane wykształcenie: a) zawodowe lub dyplom mistrza odpowiedniej specjalności 
technicznej, 

b) świadectwo wykwalifikowanego robotnika w zawodzie. 
Dodatkowe kwalifikacje: a) 2 letnia praktyka w ruchu zakładu górniczego, 

b) 4 letnia praktyka w ruchu zakładu górniczego. 
Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 

określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 

KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO 
WYDOBYWAJ ĄCEGO KOPALINY OTWORAMI 
WIERTNICZYMI I KIEROWNIK DZIAŁU ROBÓT 
GÓRNICZYCH TAKIEGO ZAKŁADU 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
132204; 134990 

Wymagane wykształcenie: a) mgr. inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 
odpowiedniej specjalności technicznej, 

b) inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej 
specjalności technicznej, 

c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
d) średnie zawodowe. 



 275 

Dodatkowe kwalifikacje: a) 3 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, 
b) 4 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, 
c) 5 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu i świadectwo 

stwierdzające złoŜenie w wyŜszej szkole technicznej z wynikiem 
pozytywnym egzaminu uzupełniającego zgodnie z programem 
ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŜszych studiów na 
kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej 
specjalności technicznej, 

d) 6 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu. 
Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 

określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 
KIEROWNIK DZIAŁU RUCHU INNEGO NI ś DZIAŁ ROBÓT 
GÓRNICZYCH W ZALE śNOŚCI OD SPECJALNOŚCI 
TECHNICZNEJ TEGO DZIAŁU 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
134990 
 

Wymagane wykształcenie: 1. w podziemnych zakładach górniczych:  
a) mgr inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
b) inŜ. odpowiedniej specjalności technicznej. 
2. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) mgr inŜynier lub inŜynier, 
b) mgr geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
c) średnie zawodowe. 

Dodatkowe kwalifikacje: 1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) 2 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, 
b) 3 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, a w odniesieniu do 

kierownika działu wentylacji ponadto świadectwo złoŜenia w 
wyŜszej szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu 
uzupełniającego z przewietrzania i zwalczania poŜarów w 
zakładach górniczych obowiązującego na kierunku górnictwo i 
geologia. 
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2. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) 2 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, 
b) 3 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu, 
c) 4 letnia praktyka w wyŜszym dozorze ruchu. 
Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu 
technologii górniczej lub działu techniki strzałowej w odkrywkowych 
zakładach górniczych, których program nauczania nie obejmował 
nauki stosowania materiałów wybuchowych, powinny przedstawić 
dowód stwierdzający złoŜenie w wyŜszej szkole technicznej z 
wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z 
programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyŜszych 
studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie odpowiedniej 
specjalności technicznej. 
Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu 
wierceń w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia, 
których program nauczania nie obejmował nauki wiertnictwa powinny 
przedstawić dowód stwierdzający złoŜenie w wyŜszej szkole 
technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, 
zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich 
wyŜszych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 
odpowiedniej specjalności technicznej. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: WYśSZY DOZÓR RUCHU  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: 1. w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 
kamienny: 
a) mgr. inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
b) inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
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c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
d) średnie zawodowe. 
2. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny 
inne niŜ węgiel kamienny: 
a) mgr. inŜynier odp. specjalności technicznej, 
b) inŜynier odp. specjalności technicznej, 
c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
d) średnie zawodowe. 
3. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) mgr. inŜynier odp. specjalności technicznej, 
b) inŜynier odp. specjalności technicznej, 
c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
d) średnie zawodowe. 

Dodatkowe kwalifikacje: 1. w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 
kamienny: 
a) 2 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 
b) 3 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 
c) 3 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 
d) 4 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu . 
2. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny 
inne niŜ węgiel kamienny: 
a) roczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 
b) 2 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 
c) 2 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 
d) 3 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu. 
3. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) roczna praktyka w średnim dozorze ruchu, 
b) 2 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 
c) 2 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu, 
d) 3 letnia praktyka w średnim dozorze ruchu. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: ŚREDNI DOZÓR RUCHU 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: 1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) mgr. inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
b) inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
d) średnie zawodowe. 
2. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) mgr. inŜynier lub inŜynier odp. specjalności technicznej, 
b) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
c) średnie zawodowe, 
d) wykształcenie zawodowe lub mistrz odp. specjalności technicznej. 
3. W zakładach górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny 
pospolite bez uŜycia materiałów wybuchowych: 
a) mgr. inŜynier lub inŜynier odp. specjalności technicznej, 
b) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
c) średnie zawodowe, 
d) wykształcenie zawodowe lub mistrz odp. specjalności technicznej. 

Dodatkowe kwalifikacje: 1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) roczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
b) półtoraroczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
c) półtoraroczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
d) 2 letnia praktyka w niŜszym dozorze ruchu. 
2. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) roczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
b) roczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
c) 2 letnia praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
d) 4 letnia praktyka w niŜszym dozorze ruchu. 
3. W zakładach górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny 
pospolite bez uŜycia materiałów wybuchowych: 
a) 3 miesięczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
b) 3 miesięczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
c) półroczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu, 
d) roczna praktyka w niŜszym dozorze ruchu. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 

nie dotyczy. 
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organem prowadzącym): 
 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: NIśSZY DOZÓR RUCHU 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: 1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) mgr. inŜynier lub inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
b) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
c) średnie zawodowe. 
2. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) mgr. inŜynier lub inŜynier odp. specjalności technicznej, 
b) mgr. geologii lub geofizyki, 
c) średnie zawodowe, 
d) wykształcenie zawodowe lub mistrz odp. specjalności technicznej. 
3. W zakładach górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny 
pospolite bez uŜycia materiałów wybuchowych: 
a) mgr inŜynier lub inŜynier odpowiedniej specjalności technicznej, 
b) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 
c) średnie zawodowe, 
d) wykształcenie zawodowe lub mistrz odp. specjalności technicznej. 

Dodatkowe kwalifikacje: 1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) 3 miesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
b) półroczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
c) roczna praktyka w ruchu zakładu górniczego. 
2. W zakładach górniczych odkrywkowych i wydobywających 
kopaliny otworami wiertniczymi: 
a) 3 miesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
b) półroczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
c) roczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
d) 2 letnia praktyka w ruchu zakładu górniczego. 
3. W zakładach górniczych odkrywkowych wydobywających kopaliny 
pospolite bez uŜycia materiałów wybuchowych: 
a) miesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
b) miesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
c) 3 miesięczna praktyka w ruchu zakładu górniczego, 
d)  półroczna praktyka w ruchu zakładu górniczego. 

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
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górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: MIERNICZY GÓRNICZY  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: a) mgr. inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji 
górniczej, 

b) mgr. na kierunku geodezja i kartografia oraz dowód złoŜenia w 
wyŜszej szkole technicznej egzaminów uzupełniających z geodezji 
górniczej zgodnie z programem obowiązującym magistrów 
inŜynierów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji 
górniczej, 

c) inŜynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji 
górniczej, 

d) inŜynier na kierunku geodezja i kartografia oraz dowód 
stwierdzający złoŜenie w wyŜszej szkole technicznej egzaminów 
uzupełniających z geodezji górniczej zgodnie z programem 
obowiązującym magistrów inŜynierów na kierunku górnictwo i 
geologia w zakresie geodezji górniczej. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) 2 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŜbie 
mierniczo – geologicznej, 

b) 3 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŜbie 
mierniczo – geologicznej, 

c) 4 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŜbie 
mierniczo – geologicznej, 

d) 4 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej słuŜbie 
mierniczo – geologicznej. 

Inne wymogi: Władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 
określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: GEOLOG GÓRNICZY  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: a) mgr. inŜ. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geologii 
górniczej,  

b) mgr. na kierunku geologia oraz dowód stwierdzający złoŜenie w 
wyŜszej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z geologii 
górniczej, górnictwa, geodezji górniczej i wiertnictwa w zakresie 
ustalonym dla magistrów inŜynierów na kierunku górnictwo i 
geologia w zakresie geologii górniczej, 

c) inŜynier w zakresie geologii górniczej. 
Dodatkowe kwalifikacje: a) 2 letnia praktyka w zakresie geologii w górniczej słuŜbie 

mierniczo-geologicznej, 
b) 3 letnia praktyka w zakresie geologii w górniczej słuŜbie 

mierniczo-geologicznej, 
c) 4 letnia praktyka w zakresie geologii w górniczej słuŜbie 

mierniczo-geologicznej. 
Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i w piśmie oraz znajomość 

określonego rodzaju zakładów górniczych 
- w stopniu niezbędnym do sprawowania kierownictwa lub dozoru 
ruchu. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: RZECZOZNAWCA DS. RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wyŜsze techniczne 
Dodatkowe kwalifikacje: kwalifikacje osoby co najmniej osoby wyŜszego dozoru ruchu oraz co 
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najmniej 5 lat praktyki w wyŜszym dozorze ruchu po uzyskaniu tego 
stwierdzenia lub co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie 
naukowej związanej z czynnościami, w których ma być wykonywana 
funkcja rzeczoznawcy 

Inne wymogi: korzystanie z pełni praw publicznych, 
pozytywna opinia właściwego stowarzyszenia zawodowego. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) dalej p.g.g. 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego, który 
prowadzi Prezes WyŜszego Urzędu Górniczego (art. 78a ust. 6 pgg), a 
który podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WyŜszego Urzędu 
Górniczego (art. 78 a ust 8 p.g.g.) 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
I.  Podziemne zakłady górnicze - stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji. 
 

Nazwa zawodu regulowanego: SYGNALISTA SZYBOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
811103 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego w tym 6 miesięcy w 
szybowych brygadach remontowo konserwacyjnych, 6 miesięcy 
praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego.  

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: OPERATOR (SAMOJEZDNYCH) MASZYN PRZODKOWYCH  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
811190 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
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Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 
18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika 
lub ślusarza 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: 
OPERATOR POJAZDÓW POZAPRZODKOWYCH I 
(SAMOJEZDNYCH) MASZYN POMOCNICZYCH  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
811190 

Wymagane wykształcenie: Wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 
Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: GÓRNIK STRZAŁOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
 

 
754201 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego górnika strzałowego. 

24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika 
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w oddziale wykonującym roboty strzałowe, minimum 5 lat pracy 
dołowej 

Inne wymogi: 24 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: WYDAWCA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

24 miesiące pracy w ruchu zakładu. 
Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: INSTRUKTOR STRZAŁOWY  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

5 lat pracy na stanowisku górnika strzałowego. 
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Inne wymogi: 29 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA MASZYN WYCI ĄGOWYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
834302 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy w 
szybowych brygadach remontowo-konserwacyjnych, 6 miesięcy w 
brygadzie konserwatorów maszyn wyciągowych, 3 miesiące na 
stanowisku sygnalisty, 6 miesięcy szkolenia praktycznego kierowania 
maszyną wyciągową przy ciągnieniu urobku pod nadzorem maszynisty 
wyciągowego. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: MASZYNISTA LOKOMOTYW POD ZIEMI Ą 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
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Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 12 miesięcy w 
oddziale przewozowym pod ziemią oraz 6 miesięcy pod nadzorem 
maszynisty przy transporcie materiałów lub jeździe ludzi. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: REWIDENT URZ ĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

24 miesiące pracy w oddziale szybowym zakładu górniczego. 
Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

REWIDENT URZ ĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MASZYN 
WYCI ĄGOWYCH I SYGNALIZACJI SZYBOWYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
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Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe w specjalności 
elektrycznej lub teletechnicznej. 

Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 
24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy konserwacji 
maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowej. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

REWIDENT URZ ĄDZEŃ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI, 
BEZPIECZEŃSTWA I ALARMOWANIA 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe w specjalności 
elektrycznej lub teletechnicznej. 

Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 
24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy konserwacji 
urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: SPAWACZ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 

 
721204; 721205; 721206; 721207; 721208; 721290; 
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specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
Wymagane wykształcenie: zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

3 miesięczna praca pod nadzorem spawacza. 
Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

ELEKTROMONTER SPRZ ĘTU ELEKTRYCZNEGO 
A) O NAPIĘCIU DO 1 KV 
B) O NAPIĘCIU POWYśEJ 1 KV 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
741290 

Wymagane wykształcenie: a) zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej), 
b) zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności elektrycznej). 

Dodatkowe kwalifikacje: a) 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 6 miesięcy 
pod ziemią pod nadzorem uprawnionego elektromontera, 

b) 12 miesięcy pracy pod ziemią jako elektromonter sprzętu o 
napięciu d o1 kV, w tym 6 miesięcy pod nadzorem uprawnionego 
elektromontera sprzętu elektrycznego powyŜej 1 kV. 

Inne wymogi: a) 18 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata, 
b) 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
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II.  Odkrywkowe zakłady górnicze - stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji. 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 STRZAŁOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
754201 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika 
lub wiertacza otworów strzałowych. 

Inne wymogi: 24 lata, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 
 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 WYDAWCA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH  
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika 
lub wiertacza otworów strzałowych, w tym 3 miesiące w charakterze 
pomocnika wydawcy materiałów wybuchowych. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 MASZYNISTA WIERTNICZY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika, 
w tym 3 miesiące w charakterze pomocnika maszynisty. 

Inne wymogi: 18 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

OPERATOR SPECJALISTYCZNYCH 
WIELOSTANOWISKOWYCH MASZYN ZWAŁUJ ĄCYCH I 
URABIAJ ĄCYCH  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
811108 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w tym 9 miesięcy przy 
obsłudze maszyny zwałującej i urabiającej. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 

nie dotyczy. 
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organem prowadzącym): 
 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
III.  Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi- stanowiska 

wymagające szczególnych kwalifikacji. 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 MECHANIK WIERTNI 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: Ukończenie kursu specjalistycznego mechaników - maszynistów 

wiertni. 
12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

OPERATOR AGREGATÓW CEMENTACYJNYCH, 
ZASOBNIKÓW ORAZ URZ ĄDZEŃ DO INTENSYFIKACJI 
WYDOBYCIA ROPY I GAZU 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
8311390 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego operatorów. 

Posiadanie dodatkowych uprawnień do przewozu materiałów 
radioaktywnych, Ŝrących i kwasów. 
12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 

Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
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górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 WYDAWCA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego. 
Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 

Nazwa zawodu regulowanego: STRZAŁOWY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
754201 

Wymagane wykształcenie: wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego. 
Inne wymogi: 24 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 
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Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 SPAWACZ 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
 
721204; 721205; 721206; 721207; 721208; 721290; 

Wymagane wykształcenie: zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu specjalistycznego. 

3 miesiące pracy pod nadzorem spawacza. 
Inne wymogi: 21 lat, badania psychofizyczne powtarzane co 4 lata 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru 
ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa 
górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które 
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. 
zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
IV. Ratownictwo górnicze 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KIEROWNIK JEDNOSTKI RATOWNICTWA 
GÓRNICZEGO ORAZ JEGO ZAST ĘPCA WYKONUJĄCY 
CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH 
ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 

 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

132202 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności,  

b) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
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specjalności.  
Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownictwa lub 

wyŜszego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 
dwuletniej praktyki na stanowisku kierownictwa ruchu 
podziemnego zakładu górniczego, oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego 
ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym,  

b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownika 
okręgowej stacji ratownictwa górniczego lub kierownika 
zawodowych zastępów ratowniczych lub kierownika zawodowego 
pogotowia specjalistycznego w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych. 

Inne wymogi: - władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz 
specjalisty, 

- znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania 
ich w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz 
specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa 
górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się 
wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. 
Nr 261, poz. 2186, z 2007r. Nr 204, poz. 1475). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KIEROWNIK OKR ĘGOWEJ STACJI RATOWNICTWA 
GÓRNICZEGO WYKONUJ ĄCY CZYNNOŚCI 
RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW 
GÓRNICZYCH 

 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

132202 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności,  

b) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności.  

Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu 
podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki 
na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika 
górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, 
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b) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku kierownika 
zawodowych zastępów ratowniczych lub kierownika zawodowego 
pogotowia specjalistycznego w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych. 

Inne wymogi: 1. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz 
specjalisty, 

2. znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich 
w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz 
specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa 
górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się 
wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. 
Nr 261, poz. 2186, z 2007r. Nr 204, poz. 1475).  

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KIEROWNIK JEDNOSTKI RATOWNICTWA 
GÓRNICZEGO ORAZ JEGO ZAST ĘPCA, WYKONUJĄCY 
CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA ZAKŁADÓW 
GÓRNICZYCH INNYCH NI ś PODZIEMNE ZAKŁADY 
GÓRNICZE 

 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

132202 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w 
zakresie tej specjalności,  

b) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w 
zakresie tej specjalności. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku wyŜszego dozoru 
ruchu zakładu górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy 
oraz odbycie pięcioletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa 
górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ 
podziemny zakład górniczy, 

b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownika oddziału 
terenowego jednostki ratownictwa górniczego lub kierownika 
zawodowych zastępów ratowniczych lub kierownika zawodowego 
pogotowia specjalistycznego w jednostce ratownictwa górniczego 



 296 

wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŜ 
podziemne zakłady górnicze. 

Inne wymogi: 1. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa, 

2. znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich 
w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz 
specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa 
górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się 
wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. 
Nr 261, poz. 2186, z 2007r. Nr 204, poz. 1475).  

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KIEROWNIK ZAWODOWYCH ZAST ĘPÓW 
RATOWNICZYCH WYKONUJ ĄCY CZYNNOŚCI 
RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW 
GÓRNICZYCH 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

134990 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności,  

b) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności,  

c) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie 
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 
grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie,  

d) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie 
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 
grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie,  

e) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie,  
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ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu 
podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki 
na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika 
górniczego w podziemnym zakładzie górniczym,  

b) odbycie trzyletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych,  

c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu 
podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego 
ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym,  

d) odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych,  

e) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu 
podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego 
ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym,  

f) odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych. 

Inne wymogi: 1. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa, 

2. znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich 
w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz 
specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa 
górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się 
wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. 
Nr 261, poz. 2186, z 2007r. Nr 204, poz. 1475). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 KIEROWNIK ZAWODOWEGO POGOTOWIA 

SPECJALISTYCZNEGO WYKONUJ ĄCY CZYNNOŚCI 
RATOWNICTWA DLA PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW 
GÓRNICZYCH 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

134990 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
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specjalności,  
b) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 

lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności,  

c) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie 
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 
grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie,  

d) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie 
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 
grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie,  

e) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie,  

f) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu 
podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki 
na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika 
górniczego w podziemnym zakładzie górniczym,  

b) odbycie trzyletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych,  

c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu 
podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego 
ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym,  

d) odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych,  

e) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu 
podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej 
praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego 
ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym,  

f) odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych. 

Inne wymogi: 1. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz 
specjalisty, 

2. znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich 
w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz 
specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa 
górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się 
wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. 
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Nr 261, poz. 2186, z 2007r. Nr 204, poz. 1475). 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KIEROWNIK ODDZIAŁU TERENOWEGO JEDNOSTKI 
RATOWNICTWA GÓRNICZEGO WYKONUJ ĄCY 
CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA ZAKŁADÓW 
GÓRNICZYCH INNYCH NI ś PODZIEMNE ZAKŁADY 
GÓRNICZE 

 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

134990 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej 
lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w 
zakresie tej specjalności,  

b) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie 
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 
grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie 
lub wiertnictwie,  

c) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny 
zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŜ 
podziemne zakłady górnicze, 

b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
pięcioletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny 
zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŜ 
podziemne zakłady górnicze, 

c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
pięcioletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny 
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zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niŜ 
podziemne zakłady górnicze. 

Inne wymogi: 1. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz 
specjalisty, 

2. znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania 
ich w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz 
specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa 
górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się 
wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. 
Nr 261, poz. 2186, z 2007r. Nr 204, poz. 1475). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KIEROWNIK ZAWODOWYCH ZAST ĘPÓW RATOWNICZYCH 
WYKONUJ ĄCY CZYNNOŚCI RATOWNICTWA DLA 
ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH INNYCH NI ś PODZIEMNE 
ZAKŁADY GÓRNICZE 

 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

134990 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej lub 
wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności,  

b) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie 
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 
grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie 
lub wiertnictwie,  

c) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny zakład 
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górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej 
czynności dla zakładów górniczych innych niŜ podziemne zakłady 
górnicze, 

b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
pięcioletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny zakład 
górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej 
czynności dla zakładów górniczych innych niŜ podziemne zakłady 
górnicze, 

c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
pięcioletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny zakład 
górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej 
czynności dla zakładów górniczych innych niŜ podziemne zakłady 
górnicze. 

Inne wymogi: 1. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz 
specjalisty, 

2. znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach 
zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów 
wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, 
zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem 
czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 261, poz. 2186, 
z 2007r. Nr 204, poz. 1475). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

KIEROWNIK ZAWODOWEGO POGOTOWIA 
SPECJALISTYCZNEGO WYKONUJ ĄCY CZYNNOŚCI 
RATOWNICTWA DLA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH INNYCH 
NIś PODZIEMNE ZAKŁADY GÓRNICZE 

 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 
 

134990 

Wymagane wykształcenie: a) ukończenie studiów wyŜszych w zakresie specjalności górniczej lub 
wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej 
specjalności,  
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b) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie 
określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 
grupie "technicy", dającym przygotowanie do pracy w górnictwie 
lub wiertnictwie,  

c) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się 
świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym 
kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", dającym 
przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie. 

Dodatkowe kwalifikacje: a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
trzyletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny zakład 
górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej 
czynności dla zakładów górniczych innych niŜ podziemne zakłady 
górnicze, 

b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
pięcioletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny zakład 
górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej 
czynności dla zakładów górniczych innych niŜ podziemne zakłady 
górnicze, 

c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu 
górniczego innego niŜ podziemny zakład górniczy oraz odbycie 
pięcioletniej praktyki w słuŜbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niŜ podziemny zakład 
górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej 
czynności dla zakładów górniczych innych niŜ podziemne zakłady 
górnicze. 

Inne wymogi: 1. władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu 
niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz 
specjalisty, 

2. znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik 
stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach 
zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów 
wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, 
zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem 
czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 261, poz. 2186, 
z 2007r. Nr 204, poz. 1475). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa zawodu regulowanego: 
 RATOWNIK GÓRNICZY 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 
541902 

Wymagane wykształcenie: brak wymagań 
Dodatkowe kwalifikacje: ukończenie kursu podstawowego dla kandydatów na ratowników 

górniczych. 12 miesięcy pracy w zakładzie górniczym w danej 
specjalności. 

Inne wymogi: 21 lat. Odpowiedni stan zdrowia oraz odpowiednie predyspozycje 
psychologiczne potwierdzone specjalistycznymi badaniami. Włada 
językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do 
sprawowania czynności ratownika górniczego.   

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w 
sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838, z późn. zm.).  

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 MECHANIK SPRZ ĘTU RATOWNICZEGO 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb 
rynku pracy: 

 

Wymagane wykształcenie: co najmniej zasadnicze zawodowe. 
Dodatkowe kwalifikacje: ratownik górniczy lub były ratownik górniczy, 5 letni staŜ ratowniczy, a 

w zakładach poszukujących ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 
nie krótszy niŜ 3 lata. Kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników 
sprzętu ratowniczego zakończony egzaminem przed komisją 
egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa.  

Inne wymogi: władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do 
sprawowania czynności mechanika sprzętu górniczego. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w 
sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838 z późn. zm.) 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

nie dotyczy. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
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Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
 
 
 

Nazwa zawodu regulowanego: GEODETA  
uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.  

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności  dla 
potrzeb rynku pracy: 

216590      INśYNIER 
311104      TECHNIK  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze geodezyjne lub średnie geodezyjne. 
Wymagania kwalifikacyjne: – 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyŜszego, 

– 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego. 
Dodatkowe wymagania: – zdanie egzaminu z zakresu: 

1) w części ogólnej – przepisów prawnych i standardów technicznych 
dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie, 

2) w części szczegółowej – umiejętności wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych w zakresie uprawnień zawodowych 
oraz stosowania przepisów regulujących powyŜsze zagadnienia, 

– nienaganna opinia zawodowa, 
– niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
−   centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – 

prowadzący – Główny Geodeta Kraju. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: GEODETA 

uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów 
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów 
prawnych. 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności  dla 
potrzeb rynku pracy: 

216507    INśYNIER  
311104    TECHNIK  
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Wymagane wykształcenie: – wyŜsze geodezyjne lub średnie geodezyjne. 
Wymagania kwalifikacyjne: – 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyŜszego, 

– 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego. 
Dodatkowe wymagania: 
 

– zdanie egzaminu z zakresu: 
1) w części ogólnej – przepisów prawnych i standardów technicznych 

dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie, 

2) w części szczegółowej – umiejętności wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych w zakresie uprawnień zawodowych 
oraz stosowania przepisów regulujących powyŜsze zagadnienia, 

– nienaganna opinia zawodowa, 
– niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
−   centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – 

prowadzący – Główny Geodeta Kraju. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
nie dotyczy. 
 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: GEODETA  

uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów 
podstawowych. 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności  dla 
potrzeb rynku pracy: 

 216505   INśYNIER  
 311104   TECHNIK  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze geodezyjne lub średnie geodezyjne. 
Wymagania kwalifikacyjne: – 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyŜszego, 

– 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego. 
Dodatkowe wymagania: – zdanie egzaminu z zakresu: 

1) w części ogólnej – przepisów prawnych i standardów technicznych 
dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie, 

2) w części szczegółowej – umiejętności wykonywania prac 
geodezyjnych i  kartograficznych w zakresie uprawnień zawodowych 
oraz stosowania przepisów regulujących powyŜsze zagadnienia, 

– nienaganna opinia zawodowa, 
– niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
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wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
−   centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – 

prowadzący – Główny Geodeta Kraju. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: GEODETA  

uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności  dla 
potrzeb rynku pracy: 

216503    INśYNIER  
311104    TECHNIK  

Wymagane 
wykształcenie: 

– wyŜsze geodezyjne lub średnie geodezyjne. 

Wymagania kwalifikacyjne: – 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyŜszego, 
– 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego. 

Dodatkowe wymagania: – zdanie egzaminu z zakresu: 
1) w części ogólnej – przepisów prawnych i standardów technicznych 

dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie, 

2) w części szczegółowej – umiejętności wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych w zakresie uprawnień zawodowych 
oraz stosowania przepisów regulujących powyŜsze zagadnienia, 

– nienaganna opinia zawodowa, 
– niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
−   centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – 

prowadzący – Główny Geodeta Kraju. 
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Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
nie dotyczy. 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: GEODETA  

uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów 
rolnych i leśnych. 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności  dla 
potrzeb rynku pracy: 

 216504   INśYNIER  
 311104   TECHNIK  

Wymagane wykształcenie: – wyŜsze geodezyjne lub średnie geodezyjne. 
Wymagania kwalifikacyjne: – 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyŜszego, 

– 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego. 
Dodatkowe wymagania: – zdanie egzaminu z zakresu: 

1) w części ogólnej – przepisów prawnych i standardów technicznych 
dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie, 

2) w części szczegółowej – umiejętności wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych w zakresie uprawnień zawodowych 
oraz stosowania przepisów regulujących powyŜsze zagadnienia, 

– nienaganna opinia zawodowa, 
– niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
− centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – 

prowadzący – Główny Geodeta Kraju. 
 
 
 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

nie dotyczy. 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: GEODETA 

uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie redakcji map. 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności  dla 
potrzeb rynku pracy: 

216508    INśYNIER  
311104    TECHNIK  

Wymagane 
wykształcenie: 

– wyŜsze geodezyjne lub 
– średnie geodezyjne lub 
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– wyŜsze geograficzne o specjalności kartografia albo innej 
specjalności po ukończeniu podyplomowego studium w zakresie 
kartografii. 

Wymagania kwalifikacyjne: – 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyŜszego, 
– 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego. 

Dodatkowe wymagania: 
 

– zdanie egzaminu z zakresu: 
1) w części ogólnej – przepisów prawnych i standardów technicznych 

dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie, 

2) w części szczegółowej – umiejętności wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych w zakresie uprawnień zawodowych 
oraz stosowania przepisów regulujących powyŜsze zagadnienia, 

– nienaganna opinia zawodowa, 
– niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
−   centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – 

prowadzący – Główny Geodeta Kraju. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
nie dotyczy. 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: GEODETA  

uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 
geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. 

Kod zawodu według klasyfikacji 
zawodów i specjalności  dla 
potrzeb rynku pracy: 

216501    INśYNIER  
311104    TECHNIK  

Wymagane 
wykształcenie: 

– wyŜsze geodezyjne lub 
– średnie geodezyjne lub 
– wyŜsze geograficzne o specjalności kartografia albo innej 

specjalności po ukończeniu podyplomowego studium w zakresie 
kartografii. 

Wymagania kwalifikacyjne: – 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyŜszego, 
– 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego. 
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Dodatkowe wymagania: – zdanie egzaminu z zakresu: 
1) w części ogólnej – przepisów prawnych i standardów technicznych 

dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego system informacji 
o terenie, 

2) w części szczegółowej – umiejętności wykonywania prac 
geodezyjnych i kartograficznych w zakresie uprawnień zawodowych 
oraz stosowania przepisów regulujących powyŜsze zagadnienia, 

– nienaganna opinia zawodowa, 
– niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 

obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. 

Podstawa prawna: – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w 
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
−   centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe – 

prowadzący – Główny Geodeta Kraju. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

nie dotyczy. 
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CZĘŚĆ II 
 

REGULOWANE DZIAŁALNO ŚCI – HANDEL, PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO 
 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW TURYSTYKI 
 
 

Nazwa  działalności: USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ  PILOTÓW  WYCIECZEK 

Kod działalności według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb 
rynku pracy: 

kod  działalności według klasyfikacji zawodów i specjalności dla 
potrzeb rynku pracy -  511301, 
 
 
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 79.90.A. 

Wymagane wykształcenie: – wykształcenie średnie. 
 
 

 
Wymagania kwalifikacyjne: 

– odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego na pilota 
wycieczek zgodnego z programem szkolenia dla kandydatów na 
pilotów wycieczek określonym w rozporządzeniu Ministra Sportu i 
Turystyki (projekt) z dnia ... w sprawie przewodników 
turystycznych i pilotów  wycieczek (uwaga! nowe rozporządzenie 
- w przygotowaniu – wkrótce będzie podpisane; rozporządzenie  
z 2006 r. wygasło dnia 17 grudnia 2010 r.)  

oraz  
– zdanie egzaminu na pilota wycieczek przed komisją egzaminacyjną 

powołaną przez marszałka województwa. 
Dodatkowe wymagania: – ukończenie 18 lat, 

– posiadanie stanu zdrowia umoŜliwiającego wykonywanie zadań    
pilota wycieczek, 

– niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w 
związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub 
pilota wycieczek. 

Podstawa prawna: 
  

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 
z  2004 r. Nr  223, poz. 2268 z późn. zm.), 

– rozporządzenie (projekt) Ministra Sportu i Turystyki z dnia ... w 
sprawie przewodników turystycznych i pilotów  wycieczek. 

Rejestr - jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym) 

ewidencje nadanych uprawnień pilota wycieczek są prowadzone przez 
marszałków województw. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
 

Minister kierujący działem: 
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MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI 
 

 
Nazwa działalności 
regulowanej: 
 

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR  OBROTU SUBSTANCJAMI 
KONTROLOWANYMI 
 

 
Kod działalności regulowanej 
wg ISIC lub NICE: 

Kod NICE  Dział ex 31, grupa 311  

PKD 2007 20.13.Z, 20.14.Z 

 
Wymagane wykształcenie: 

Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
substancjach zuboŜających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 
1263) – co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe lub średnie. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  

 
Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba, zgodnie z art. 11 ust.1, która 
spełnia następujące warunki:  

1) posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub 
średnie, 
2) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko 
środowisku, 
3) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji 
kontrolowanych, 
4) złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin w zakresie 
określonym w § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, 
przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji 
w zakresie substancji kontrolowanych (Dz.U Nr 195 poz. 2009).   

 
Dodatkowe wymagania: 

 
 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

– ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających 
warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263), 

– rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 
2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania 
egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie 
substancji kontrolowanych (Dz.U Nr 195 poz. 2009). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

instytucje wymienione w art. 12 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1263). 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
nie dotyczy.  
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Nazwa działalności: 
 

PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 
DLA KOPAL Ń, ODLEWNI śELIWA I STALIWA, DLA 
BUDOWNICTWA ORAZ DO MECHANICZNEGO 
PODAWANIA  

 
Kod działalności według 
klasyfikacji:  
 

Wg NICE – dział 36, grupa 366 

PKD 2007 - ex 28.22.Z 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– wyŜsze wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnia praktyka 

zawodowa lub 
– wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnia praktyka 

zawodowa. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów: 
– brak wymagań odnośnie wykształcenia. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać 
znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 

praktycznego wykonywania ww. czynności oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów 
prawnych w tym zakresie, 

zaświadczenie kwalifikacyjne wydaje organ dozoru technicznego po 
sprawdzeniu kwalifikacji. 

Dodatkowe wymagania: 
 

 -  wg. art. 9 ustawy o dozorze technicznym, jeśli ma zastosowanie. 

 
Podstawa prawna: 
 

– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

Urząd Dozoru Technicznego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 
 
 

nie dotyczy. 
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Nazwa działalności: 
 
 

PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z 
WYJĄTKIEM DZIAŁALNO ŚCI USŁUGOWEJ 

Kod działalności według 
klasyfikacji: 

Wg NICE – dział 35, grupa 353 
PKD 2007 - 25.11.Z 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– wyŜsze wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę 

zawodową lub 
– wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę 

zawodową. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów: 
– brak wymagań odnośnie wykształcenia. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać 
znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 

praktycznego wykonywania ww. czynności oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów 
prawnych w tym zakresie; 

zaświadczenie kwalifikacyjne wydaje organ dozoru technicznego po 
sprawdzeniu kwalifikacji. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 

 
- wg art. 9 ustawy o dozorze technicznym, jeśli ma zastosowanie. 

 
Podstawa prawna: 
 

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Urząd Dozoru Technicznego 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

 
 

 
 
 
 

 
Nazwa działalności: 

 
PRODUKCJA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA   
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Kod działalności według 
klasyfikacji:  
 

Wg NICE – dział 35 grupa 354 

PKD 2007 – 25.21.Z 

 
 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– wyŜsze wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę 

zawodową lub 
– wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę 

zawodową. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów: 
– brak wymagań odnośnie wykształcenia. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać 
znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 

praktycznego wykonywania ww. czynności oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów 
prawnych w tym zakresie, 

zaświadczenie kwalifikacyjne wydaje organ dozoru technicznego po 
sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu ustnego i praktycznego. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 

 
– wg art. 9 ustawy o dozorze technicznym, jeŜeli ma zastosowanie. 

 
Podstawa prawna: 
 
 

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
            Urząd Dozoru Technicznego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa działalności: 
 
 

KUCIE, PRASOWANIE I WYTŁACZANIE METALI  

 
Kod działalności według 
klasyfikacji: 
 

Wg NICE – dział 35, grupa 351 
 
PKD 2007 – ex 25.50.Z 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– wyŜsze wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę 

zawodową lub 
– wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę 

zawodową. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów: 
brak wymagań odnośnie wykształcenia. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać 
znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 

praktycznego wykonywania ww. czynności oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów 
prawnych w tym zakresie; 

zaświadczenie kwalifikacyjne wydaje organ dozoru technicznego po 
sprawdzeniu kwalifikacji. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 

 

– wg art. 9 ustawy o dozorze technicznym, jeśli ma zastosowanie, 
stan zdrowia umoŜliwiający wykonywanie danej pracy. 

 
Podstawa prawna: 
 
 

– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 
122, poz. 1321 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Urząd Dozoru Technicznego. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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Nazwa działalności: 
 

PRODUKCJA RUR STALOW YCH  

Kod działalności według 
klasyfikacji: 

Wg NICE – dział 34, grupa 342 
 
PKD 2007 – ex 24.20.Z 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– wyŜsze wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę 

zawodową lub 
– wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę 

zawodową. 
 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów: 
– brak wymagań odnośnie wykształcenia. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

 
osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę jakości urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać 
znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności. 

 
Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz 
przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku produkcji urządzeń 
technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: 
– zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność 

praktycznego wykonywania ww. czynności oraz znajomość 
warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów 
prawnych w tym zakresie; 

zaświadczenie kwalifikacyjne wydaje organ dozoru technicznego po 
sprawdzeniu kwalifikacji. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 

– wg art. 9 ustawy o dozorze technicznym, jeśli ma zastosowanie. 

 
Podstawa prawna: 
 

– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
Urząd Dozoru Technicznego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

nie dotyczy. 
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CZĘŚĆ III 
 

ZAWODY REGULOWANE  TZW. SYSTEMU  SEKTOROWEGO 
 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW SPRAWIEDLIWO ŚCI  
 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
 
ADWOKAT 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
261101 

 
Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

 
 
– wyŜsze. 
 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

na listę adwokatów moŜe być wpisany ten, kto: 
 1)  jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym 

zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu 
adwokata, 

 2)  korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do 
czynności prawnych, 

 3)  ukończył wyŜsze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i 
uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złoŜył 
egzamin adwokacki, z zastrzeŜeniem art. 66 ust. 1 i 2   ustawy – 
Prawo o adwokaturze. 

 
Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złoŜenia egzaminu 
adwokackiego nie stosuje się do: 
 1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych, 
 2) osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub 

starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 
 3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub 

wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza; 
 4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu  

1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złoŜeniem wniosku o 
wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 
a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora 

prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego 
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referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 
prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, 
asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej 
przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o 
pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, 
zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii 
radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.3)); 

5)osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz 
w okresie 5 lat przed złoŜeniem wniosku o wpis na listę 
adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 
a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego 

referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 
prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, 
asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej 
przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o 
pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, 
zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii 
radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 
lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

 
 

Do złoŜenia egzaminu adwokackiego bez obowiązku odbycia aplikacji 
adwokackiej, mogą przystąpić: 
1) doktorzy nauk prawnych, 

 2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuŜszym 
niŜ 8 lat przed złoŜeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego 
referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta 
prokuratora; 

 3) osoby, które po ukończeniu wyŜszych studiów prawniczych przez 
okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuŜszym niŜ 10 lat przed 
złoŜeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały 
wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę 
prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce 
cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w 
art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 
1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 

 4) osoby, które po ukończeniu wyŜszych studiów prawniczych przez 
okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuŜszym niŜ 10 lat przed 
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złoŜeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione 
w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały 
wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów; 

 5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub 
notarialny; 

 6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

 
 

Osoby te muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 65 pkt 1-3 
ustawy – Prawo o adwokaturze.  
 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

 

 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

– ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze  
( Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn zm. ). 

 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Listy adwokatów prowadzą Okręgowe Rady Adwokackie  

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
 
Okręgowe Rady Adwokackie  
Naczelna Rada Adwokacka 
ul. Świętojerska 16   
00-202 Warszawa 

tel. +48 22 505 2501 
fax: +48 22 505 2508 

http://nra.pl/nra.php  
 
Nazwy oraz adresy poszczególnych okręgowych rad adwokackich są 
dostępne na stronie internetowej:  
http://www.nra.pl/nra.php?id=122 
 

 
 
 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 

RADCA PRAWNY 
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Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

261103 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

– wyŜsze. 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 
 
 
 

na listę radców prawnych moŜe być wpisany ten, kto: 
1) ukończył wyŜsze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i 

uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) korzysta w pełni z praw publicznych, 
 3)  ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
 4)  jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym 

zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu 
radcy prawnego, 

5) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złoŜył 
egzamin radcowski, z zastrzeŜeniem art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o 
radcach prawnych. 

 
Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złoŜenia egzaminu 
radcowskiego nie stosuje się do: 
 1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych; 
 2) osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub 

starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 
 3) osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub 

wykonywały zawód adwokata albo notariusza; 
 4) osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu  

1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złoŜeniem wniosku o 
wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 
lat: 
a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora 

prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego 
referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 
prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, 
asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej 
przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o 
pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, 
zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 
146, poz. 1188, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, 
poz. 1676), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 
ust. 1; 

 5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych 
oraz w okresie 5 lat przed złoŜeniem wniosku o wpis na listę 
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radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 
a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego 

referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta 
prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, 
asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej 
przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o 
pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, 
zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 
26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy 
prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

 
Do złoŜenia egzaminu radcowskiego bez obowiązku odbycia aplikacji 
radcowskiej, mogą przystąpić: 
 1) doktorzy nauk prawnych; 
 2) osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuŜszym 

niŜ 8 lat przed złoŜeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu 
zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego 
referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta 
prokuratora; 

 3) osoby, które po ukończeniu wyŜszych studiów prawniczych przez 
okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuŜszym niŜ 10 lat przed 
złoŜeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały 
wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub 
adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, 
partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub 
kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, 
jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a 
ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, na 
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 

 4) osoby, które po ukończeniu wyŜszych studiów prawniczych przez 
okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuŜszym niŜ 10 lat przed 
złoŜeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione 
w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały 
wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów; 

 5) osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub 
notarialny; 

 6) osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

 
 
Osoby te muszą spełniać wymagania przewidziane w art. 24 ust. 1 pkt 
1, 3-5 ustawy o radcach prawnych. 

 
 

 
Dodatkowe wymagania: 
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Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 
– ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
Listy radców prawnych prowadzą  
 
Okręgowe Izby Radców Prawnych 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

Okręgowe Izby Radców Prawnych. 
Krajowa Rada Radców Prawnych  
Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4 
00-478 Warszawa 
Tel./fax:  +48 22  622 05 88  
Tel./fax : +48 22  622 84 28; 33 
 
Nazwy oraz adresy poszczególnych okręgowych izb radcowskich są 
dostępne na stronie internetowej:  
http://www.kirp.pl/ 
 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW ROLNICTWA  
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 

LEKARZ  WETERYNARII 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

225101 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 
 
 

– wyŜsze lekarsko – weterynaryjne, 
kształcenie lekarzy weterynarii obejmuje co najmniej pięcioletni 
okres studiów teoretycznych i praktycznych prowadzonych w 
pełnym wymiarze godzin, odbywanych na uniwersytecie lub w 
szkole wyŜszej prowadzącej kształcenie na poziomie 
uniwersyteckim. Warunkiem podjęcia kształcenia w zakresie 
weterynarii jest posiadanie dyplomu lub świadectwa uprawniającego 
do podjęcia studiów na uniwersytecie.  

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

– posiadanie wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych pozwalającej 
na wykonywanie zawodu lekarza weterynarii zgodnie z 
wymaganiami określonymi w prawodawstwie polskim i unijnym 
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z zachowaniem zasad kodeksu etyki lekarza weterynarii. 

 
Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

– uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, 
które przyznaje właściwa dla miejsca wykonywania tego 
zawodu okręgowa rada lekarsko – weterynaryjna,  

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza 

weterynarii, 
– nienaganna postawa etyczna,  
– posiadanie w pełni praw publicznych. 

 
 
Podstawa prawna: 
 

– ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r o zawodzie lekarza weterynarii i 
izbach lekarsko – weterynaryjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 
767), 

– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  z dnia 
12 lipca 2007 r. . w sprawie standardów kształcenia  dla 
poszczególnych kierunków oraz  poziomów kształcenia, a takŜe 
trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia , by 
prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.). 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem 
 prowadzącym): 

Centralny Rejestr Lekarzy Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzony przez Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 
 

Nazwy oraz adresy poszczególnych okręgowych rad lekarsko-
weterynaryjnych są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby 
Lekarsko – Weterynaryjnej:   
http://www.vetpol.org.pl 
al. Przyjaciół 1 lok 2 
 00-565 Warszawa 
tel/fax: 48 (22) 628 93 35; tel: +48 (22) 622 09 55; 
e-mail: vetpol@vetpol.org.pl 

 
 
Minister kierujący działem: 
 
MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW ZDROWIA 
 

 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
LEKARZ 

 
Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
2212 

 
Wymagane wykształcenie: 

 
– wyŜsze na kierunku lekarskim. 
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Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 
 

– odbycie staŜu podyplomowego, 
– złoŜenie z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu 

Państwowego (LEP). 
 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza, 
– nienaganna postawa etyczna, 
– znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zawodu, 
– uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza. 

Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz.U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943, późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r.  
w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
Nr 57, poz. 553, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w 
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów  
(Dz. U. Nr 213, 1779, z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. z 1989 r., Nr 30, poz. 158 z późn. zm.), 

-  projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 

 
okręgowe rejestry lekarzy prowadzone przez okręgowe rady lekarskie 

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzony przez Naczelną Radę Lekarską na podstawie 
danych z rejestrów okręgowych 
 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
Naczelna Izba Lekarska 
ul. Sobieskiego 110 
00-764 Warszawa 
http://www.nil.org.pl 
Tel.:( +48 22) 559 13 00 
Fax: (+48 22) 559 13 23 
e-mail: sekretariat@hipokrates.org 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku 
ul. Świętojańska 7 
15-082 Białystok 
tel. +48 (85) 732-19-35 
fax. +48 (85) 732-71-72 
http://www.bialystok.oil.org.pl 
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Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej 
ul. Krasińskiego 28 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 815-03-12 
tel/fax. +48 (33) 822-70-17 
http://www.bil.bielsko.pl/ 
http://www.bielsko-biala.oil.org.pl 
 
Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy 
ul. Powstańców Warszawy 11 
85-681 Bydgoszcz 
tel/fax. +48 (52) 346-00-84 
tel/fax. +48 (52) 346-00-84  wew. 55 
http://www.bil.org.pl/ 
http://www.bip54.lo.pl/ 
http://www.bydgoszcz.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
ul. Śniadeckich 33 
80-204 Gdańsk 
tel. +48 (58) 524-32-00 
fax. +48 (58) 524-32-01 
http://www.gdansk.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie-Wielkopolskim  
ul. Dąbrowskiego 9 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel/fax. +48 (95) 722-54-95 
http://www.gorzow.oil.org.pl 
 
Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach 
ul. GraŜyńskiego 49 A 
40-126 Katowice 
tel. +48 (32) 203-65-47  
fax. +48 32 252 06 38 
http://www.izba-lekarska.org.pl 
e-mail: sekretariat@izba-lekarska.org.pl 
http://www.katowice.oil.org.pl 
 
Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach 
ul. Wojska Polskiego 52 
25-389 Kielce 
tel. +48 (41) 368-75-67 
fax. +48 (41) 362-15-00 
http://www.kielce.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie 
ul. Krupnicza 11 A 
31-123 Kraków 
tel. +48 (12) 619-17-20 
fax. +48 (12) 619-17-30 
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http://www.oilkrakow.org.pl 
http://www.krakow.oil.org.pl 
 
Lubelska Izba Lekarska w Lublinie  
ul. Chmielna 4 
20-079 Lublin 
tel. +48 (81) 536-04-50 
fax: +48 (81) 536-04-70 
http://www.oil.lublin.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 
ul. Czerwona 3 
93-005 Łódź 
tel. +48 (42) 683-17-91 
fax. +48 (42) 683-13-78 
http://www.oil.lodz.pl 
http://www.lodz.oil.org.pl 
 
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie 
ul. śołnierska 16 
10-561 Olsztyn 
tel. +48 (89) 539-19-29 
fax. +48 (89) 534-44-83 
http://www.owmil.olsztyn.pl/ 
http://www.olsztyn.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Opolu  
ul. Grunwaldzka 23 
45-054 Opole 
tel. +48 (77) 454-59-39 
fax. +48 (77) 454-67-09 
http://www.opole.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku  
ul. Kościuszki 8 
09- 402 Płock 
tel.+48 (24) 262-64-24 
tel/fax. +48 (24) 264-56-46  
http://www.oilplock.pl 
http://www.plock.oil.org.pl 
 
Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu 
ul. Nowowiejskiego 51 
61-734 Poznań 
tel. +48 (61) 852-58-60  
fax. +48 (61) 851-87-66 
http://www.wil.org.pl/ 
http://www.poznan.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie  
ul. Reformacka 10 
35-026 Rzeszów 
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tel. +48 (17) 85-358-37 
fax. +48 (17) 85-394-31  
oilrz@pro.onet.pl 
http://www.rzeszow.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska  w Szczecinie  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 
71-332 Szczecin 
tel. +48 (91) 487-49-36 
fax. +48 (91) 487-75-61  
http://www.szczecin.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska  w Tarnowie  
ul. Mościckiego 14 
33-100 Tarnów 
tel. +48 (14) 688 88 30 
tel/fax. +48 (14) 621-51-83 
http://www.lukasz.med.pl/~oil/index.html 
http://www.tarnow.oil.org.pl 
 
Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu 
ul. Chopina 20 
87-100 Toruń 
tel. +48 (56) 655-41-60 
fax: +48 (56) 655-41-61 
http://www.torun.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie  
ul. Puławska 18 
00-512 Warszawa 
tel. +48 (22) 542 83 40 
fax. +48 (22) 542 83 41 
http://www.warszawa.oil.org.pl 
 
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu 
ul. Matejki 6 
50-333 Wrocław 
tel. +48 (71) 798 80 50 
fax. +48 (71) 798 80 51 
http://www.dilnet.wroc.pl 
http://www.bip.dilnet.wroc.pl 
http://www.wroclaw.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze 
ul. Batorego 71 
65-735 Zielona Góra 
tel. +48 (68) 320-79-00 
fax. +48 (68) 320-78-15 
http://www.zielona-gora.oil.org.pl 
 
Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie 
ul. Koszykowa 78  
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00-909 Warszawa 60 
Tel. +48 (22) 621-12-11 
Fax: 48 22 684 55 80 
http://www.wil.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie 
ul. Orzechowa 40 
75-667 Koszalin 
tel. +48 (94) 346-73-60 
fax. +48 (94) 346-73-63 
http://www.oil.koszalin.pl/ 
http://www.koszalin.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie  
ul. Gen. J. Zajączka 5 
42-200 Częstochowa 
tel/fax  +48 (34) 324-76-19 
http://www.czestochowa.oil.org.pl  
 
 

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 
 
 

 
LEKARZ DENTYSTA 

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
 
2262 

 
Wymagane wykształcenie: 
 

 
 
wyŜsze na kierunku lekarsko-dentystycznym. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne: 

 
– odbycie staŜu podyplomowego, 
złoŜenie z wynikiem pozytywnym  Lekarsko-Dentystycznego 
Egzaminu Państwowego (L-DEP). 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

–   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
–   stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza 

dentysty, 
–   nienaganna postawa etyczna, 
– znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zawodu, 
–   uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. 
 

 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

- ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz.U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r.  
w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 
Nr 57, poz. 553, z późn. zm.), 
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- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w 
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów  
(Dz. U. Nr 213, 1779, z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. z 1989 r., Nr 30, poz. 158 z późn. zm.), 

- projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

okręgowe rejestry lekarzy prowadzone przez okręgowe rady lekarskie. 
Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzony przez Naczelną Radę Lekarską na podstawie 
danych z rejestrów okręgowych. 
 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 
 

 
Naczelna Izba Lekarska 
ul. Sobieskiego 110 
00-764 Warszawa 
http://www.nil.org.pl 
Tel.:( +48 22) 559 13 00 
Fax: (+48 22) 559 13 23 
e-mail: sekretariat@hipokrates.org 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku 
ul. Świętojańska 7 
15-082 Białystok 
tel. +48 (85) 732-19-35 
fax. +48 (85) 732-71-72 
http://www.bialystok.oil.org.pl 
 
Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej 
ul. Krasińskiego 28 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 815-03-12 
tel/fax. +48 (33) 822-70-17 
http://www.bil.bielsko.pl/ 
http://www.bielsko-biala.oil.org.pl 
 
Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy 
ul. Powstańców Warszawy 11 
85-681 Bydgoszcz 
tel/fax. +48 (52) 346-00-84 
tel/fax. +48 (52) 346-00-84  wew. 55 
http://www.bil.org.pl/ 
http://www.bip54.lo.pl/ 
http://www.bydgoszcz.oil.org.pl 
 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
ul. Śniadeckich 33 
80-204 Gdańsk 
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tel. +48 (58) 524-32-00 
fax. +48 (58) 524-32-01 
http://www.gdansk.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie-Wielkopolskim  
ul. Dąbrowskiego 9 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel/fax. +48 (95) 722-54-95 
http://www.gorzow.oil.org.pl 
 
Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach 
ul. GraŜyńskiego 49 A 
40-126 Katowice 
tel. +48 (32) 203-65-47  
fax. +48 32 252 06 38 
http://www.izba-lekarska.org.pl 
e-mail: sekretariat@izba-lekarska.org.pl 
http://www.katowice.oil.org.pl 
 
Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach 
ul. Wojska Polskiego 52 
25-389 Kielce 
tel. +48 (41) 368-75-67 
fax. +48 (41) 362-15-00 
http://www.kielce.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie 
ul. Krupnicza 11 A 
31-123 Kraków 
tel. +48 (12) 619-17-20 
fax. +48 (12) 619-17-30 
http://www.oilkrakow.org.pl 
http://www.krakow.oil.org.pl 
 
Lubelska Izba Lekarska w Lublinie  
ul. Chmielna 4 
20-079 Lublin 
tel. +48 (81) 536-04-50 
fax: +48 (81) 536-04-70 
http://www.oil.lublin.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 
ul. Czerwona 3 
93-005 Łódź 
tel. +48 (42) 683-17-91 
fax. +48 (42) 683-13-78 
http://www.oil.lodz.pl 
http://www.lodz.oil.org.pl 
 
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie 
ul. śołnierska 16 
10-561 Olsztyn 
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tel. +48 (89) 539-19-29 
fax. +48 (89) 534-44-83 
http://www.owmil.olsztyn.pl/ 
http://www.olsztyn.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Opolu  
ul. Grunwaldzka 23 
45-054 Opole 
tel. +48 (77) 454-59-39 
fax. +48 (77) 454-67-09 
http://www.opole.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku  
ul. Kościuszki 8 
09- 402 Płock 
tel.+48 (24) 262-64-24 
tel/fax. +48 (24) 264-56-46  
http://www.oilplock.pl 
http://www.plock.oil.org.pl 
 
Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu 
ul. Nowowiejskiego 51 
61-734 Poznań 
tel. +48 (61) 852-58-60  
fax. +48 (61) 851-87-66 
http://www.wil.org.pl/ 
http://www.poznan.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie  
ul. Reformacka 10 
35-026 Rzeszów 
tel. +48 (17) 85-358-37 
fax. +48 (17) 85-394-31  
oilrz@pro.onet.pl 
http://www.rzeszow.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska  w Szczecinie  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 
71-332 Szczecin 
tel. +48 (91) 487-49-36 
fax. +48 (91) 487-75-61  
http://www.szczecin.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska  w Tarnowie  
ul. Mościckiego 14 
33-100 Tarnów 
tel. +48 (14) 688 88 30 
tel/fax. +48 (14) 621-51-83 
http://www.lukasz.med.pl/~oil/index.html 
http://www.tarnow.oil.org.pl 
 
Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu 
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ul. Chopina 20 
87-100 Toruń 
tel. +48 (56) 655-41-60 
fax: +48 (56) 655-41-61 
http://www.torun.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie  
ul. Puławska 18 
00-512 Warszawa 
tel. +48 (22) 542 83 40 
fax. +48 (22) 542 83 41 
http://www.warszawa.oil.org.pl 
 
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu 
ul. Matejki 6 
50-333 Wrocław 
tel. +48 (71) 798 80 50 
fax. +48 (71) 798 80 51 
http://www.dilnet.wroc.pl 
http://www.bip.dilnet.wroc.pl 
http://www.wroclaw.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze 
ul. Batorego 71 
65-735 Zielona Góra 
tel. +48 (68) 320-79-00 
fax. +48 (68) 320-78-15 
http://www.zielona-gora.oil.org.pl 
 
Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie 
ul. Koszykowa 78  
00-909 Warszawa 60 
Tel. +48 (22) 621-12-11 
Fax: 48 22 684 55 80 
http://www.wil.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie 
ul. Orzechowa 40 
75-667 Koszalin 
tel. +48 (94) 346-73-60 
fax. +48 (94) 346-73-63 
http://www.oil.koszalin.pl/ 
http://www.koszalin.oil.org.pl 
 
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie  
ul. Gen. J. Zajączka 5 
42-200 Częstochowa 
tel/fax  +48 (34) 324-76-19 
http://www.czestochowa.oil.org.pl  

 
 
Nazwa zawodu regulowanego: 

 
FARMACEUTA 
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Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 
 

 
 
2281 

Wymagane wykształcenie: 
 
 
 

 
- po 1 maja 2004 r. ukończenie w RP co najmniej pięcioletnich 

studiów na kierunku farmacja w szkole wyŜszej obejmujących co 
najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece i 
uzyskanie tytułu magistra, 

- przed dniem 1 maja 2004 r. ukończenie w RP czteroletnich lub 
pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyŜszej i 
uzyskanie tytułu magistra farmacji. 

 
 

Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

 

Dodatkowe wymagania: 
 
 
 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty 

potwierdzony orzeczeniem lekarskim, 
- przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, 
- wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym 

zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu 
farmaceuty, w szczególności nie był karany za przestępstwo 
umyślne przeciwko Ŝyciu lub zdrowiu, 

- posiada pełnię praw publicznych. 
 
 
Podstawa prawna: 
 
 
 
 

 

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  
(Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz. 533 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich  
(Dz. U. z 2003 r., Nr 9, poz. 108 tekst jednolity, z późn. zm.), 

- projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. 
 

 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 
 
 
 

 
rejestr farmaceutów prowadzony przez okręgowe rady aptekarskie. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

Naczelna Izba Aptekarska  
ul. Długa 16, 
00-238 WARSZAWA 
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Telefon: +48 22 635 92 85, +48 22 635 06 70,  
Fax: +48 22 887 50 32  
e-mail: nia@nia.org.pl 
www.nia.org.pl 

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. 3 maja 27/4a, 43-300 Bielsko-Biała 
Telefon: 0-33 812-28-85, 810 16 20. 
E-mail: izbabesk@bb.onet.pl 
WWW: www.bielsko.boia.pl 
URL BIP: www.bip.bielsko-biala.oia.org.pl 

Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Zamenhofa 27, 15-435 Białystok 
Telefon: tel./fax 0-85 732-52-75, 740-60-72 
E-mail: biuro@oiab.com.pl 
WWW: www.oiab.com.pl 
URL BIP: www.bip.bialystok.oia.org.pl 

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Waszyngtona 28 m. 7 , 42-200 Częstochowa 
Telefon: 0-34 365-16-78, 321-40-99 
E-mail: oia.czestochowa@wp.pl 
WWW: www.czestochowa.oia.pl 
URL BIP: www.bip.czestochowa.oia.org.pl 

Dolnośląska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Matejki 6, 50-333 Wrocław 
Telefon: 0-71 321-18-77 
E-mail: biuro@dia.com.pl 
WWW: www.dia.com.pl 
URL BIP: www.bip.wroclaw.oia.org.pl 

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Batorego 18, 80-251 Gdańsk 
Telefon: 0-58 341-16-74; 341-62-98 
E-mail: biuro@goia.org.pl 
WWW: www.goia.org.pl 
URL BIP: www.bip.gdansk.oia.org.pl 

Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Korczak 8a/2, 62-800 Kalisz 
Telefon: 0-62 757-23-27 
E-mail: kalisz@oia.org.pl 
URL BIP: www.bip.kalisz.oia.org.pl 

Śląska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice 
Telefon: 032 608 97 60 
E-mail: katowice@oia.pl 
WWW: www.katowice.oia.pl 
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URL BIP: www.bip.katowice.oia.pl 

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 91A, 25-671 Kielce 
Telefon: 0-41 366-17-73 
E-mail: koiakielce@neostrada.pl 
WWW: www.koia.kielce.pl 
URL BIP: www.bip.kielce.oia.org.pl 

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin 
Telefon: 0-81 532-72-97 
E-mail: biuro@loia.pl 
WWW: www.loia.pl 
URL BIP: www.bip.loia.pl 

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: Al. Wojska Polskiego 37, 65-764 Zielona Góra 
Telefon: 0-68 327-09-74 
E-mail: loia_zg@interia.pl 
WWW: www.loia.zgora.pl. 
URL BIP: www.bip.zielonagora.oia.org.pl 

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi 
Adres: ul. Julianowska 12, 91-472 Łódź 
Telefon: 0-42 657-35-30; 657-30-38 
E-mail: biuroizby@oia.lodz.pl 
WWW: www.oia.lodz.pl 
URL BIP: www.bip.lodz.oia.org.pl 

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 
Adres: ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków 
Telefon: 0-12 264-25-53; 264-25-54 
E-mail: biuro@oia.krakow.pl 
WWW: www.oia.krakow.pl 
URL BIP: www.bip.oia.krakow.pl 

Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Partyzantów 79/9, 10-402 Olsztyn 
Telefon: (0-89) 534-06-81 
E-mail: oiaols@ol.onet.pl 
WWW: www.olsztyn.oia.org.pl 
URL BIP: www.bip.olsztyn.oia.org.pl 

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Krakowska 51, 45-026 Opole 
Telefon: 0-77 453-94-14 
E-mail: ooia@poczta.onet.pl 
WWW: www.ooia.pl 
URL BIP: www.bip.opole.oia.org.pl 

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska 
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Adres: ul. Jagiellońska 23/5, 35-025 Rzeszów 
Telefon: 0-17 853-82-12 
E-mail: biuro@poia.pl 
WWW: www.poia.pl 
URL BIP: www.poia.pl 

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Kościuszki 15a/4, 85-079 Bydgoszcz 
Telefon: 0-52 349-34-73 
E-mail: sekretariat@bydgoszcz.oia.org.pl 
WWW: www.bydgoszcz.oia.org.pl 
URL BIP: www.bip.bydgoszcz.oia.org.pl 

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin 
Telefon: 0-94 341-43-04; 342-50-26 
E-mail: biuro@oia.koszalin.pl 
WWW: www.oia.koszalin.pl 
URL BIP: www.bip.koszalin.oia.org.pl 

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie 
Adres: ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 
Telefon: 0-22 635-45-54 
E-mail: warszawa@oia.pl 
WWW: www.warszawa.oia.org.pl 
URL BIP: www.bip.warszawa.oia.org.pl 

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Palacza 87, 60-273 Poznań 
Telefon: 0-61 861-96-93 
E-mail: biuro@woia.pl 
WWW: www.woia.pl 
URL BIP: www.bip.poznan.oia.org.pl 

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 
Adres: ul. Bolesława Śmiałego 4, 70-350 Szczecin 
Telefon: 0-91 484-31-45 
E-mail: biuro@zoia.szczecin.pl 
WWW: www.zoia.szczecin.pl 
URL BIP: www.bip.szczecin.oia.org.pl 

 
 
Nazwa zawodu 
regulowanego: 

PIELĘGNIARKA  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

222101 

Wymagane wykształcenie: 
 

− studia wyŜsze zawodowe na kierunku pielęgniarstwo, 
− studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, 
− * średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka dyplomowana 
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(liceum medyczne, szkoła policealna, szkoła pomaturalna - 
zakończono w Polsce kształcenie na poziomie średnim). 

Wymagania kwalifikacyjne: 
 

-      odbycie 12-miesięcznego staŜu podyplomowego* 

Dodatkowe wymagania: 
 

− obywatelstwo polskie, 
− dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany 

w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za 
równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

− stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek  
i połoŜnych prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 

− pełna zdolność do czynności prawnych, 
− stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu. 

 
Zawód pielęgniarki moŜe wykonywać równieŜ obywatel państwa 
członkowskiego UE albo obywatel państwa trzeciego na podstawie 
przepisów określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 
pielęgniarki i połoŜnej (Dz.U.01.57.602, ze zm.) lub przepisów 
odrębnych. 
 
 

Podstawa prawna: 
 

− ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej 
(Dz.U.01.57.602, ze zm.), 

− ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i 
połoŜnych (Dz.U.96.41.178, ze zm.), 

− ustawa z dnia 6 lipca 2007 r.  o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i połoŜnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 
nr 176 poz. 1237), 

− * rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 roku w 
sprawie staŜu podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych 
(Dz.U.00.69.815, ze zm.). 

Rejestr - jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz 
organem prowadzącym): 
 

− rejestr pielęgniarek prowadzony przez poszczególne okręgowe 
izby pielęgniarek i połoŜnych, 

− centralny rejestr pielęgniarek prowadzony przez Naczelną Izbę 
Pielęgniarek i PołoŜnych. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

adresy oraz obszar działania poszczególnych okręgowych izb 
pielęgniarek i połoŜnych są dostępne na stronie internetowej 
Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych  (ul. Pory 78, X piętro,  
02-757 Warszawa, tel. +48 (022) 327 61 61, fax. +48 (022) 327 61 60) 
www.izbapiel.org.pl  

 

Nazwa zawodu 
regulowanego: 

POŁOśNA  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności dla potrzeb rynku 
pracy: 

223101 

Wymagane wykształcenie: 
 

− studia wyŜsze zawodowe na kierunku połoŜnictwo, 
− studia magisterskie na kierunku połoŜnictwo, 
− * średnie medyczne w zawodzie połoŜna dyplomowana (szkoła 

policealna, szkoła pomaturalna - zakończono w Polsce kształcenie 
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na poziomie średnim). 
Wymagania kwalifikacyjne: 
 

* odbycie 12-miesięcznego staŜu podyplomowego. 

Dodatkowe wymagania: 
 

− obywatelstwo polskie, 
− dyplom ukończenia polskiej szkoły połoŜnych bądź uzyskany w 

innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za 
równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

− stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek  
i połoŜnych prawo wykonywania zawodu połoŜnej, 

− pełna zdolność do czynności prawnych, 
− stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu. 

 
Zawód połoŜnej moŜe wykonywać równieŜ obywatel państwa 
członkowskiego UE albo obywatel państwa trzeciego na podstawie 
przepisów określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach 
pielęgniarki i połoŜnej (Dz.U.01.57.602, ze zm.) lub przepisów 
odrębnych. 
 

Podstawa prawna: 
 

− ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej 
(Dz.U.01.57.602, ze zm.), 

− ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i 
połoŜnych (Dz.U.96.41.178, ze zm.), 

− ustawa z dnia 6 lipca 2007 r.  o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i połoŜnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2007 
nr 176, poz. 1237), 

− * rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 roku w 
sprawie staŜu podyplomowego pielęgniarek i połoŜnych 
(Dz.U.00.69.815, ze zm.). 

Rejestr - jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz 
organem prowadzącym): 
 

− rejestr połoŜnych prowadzony przez poszczególne okręgowe izby 
pielęgniarek i połoŜnych, 

− centralny rejestr połoŜnych prowadzony przez Naczelną Izbę 
Pielęgniarek i PołoŜnych. 

Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 
 

adresy oraz obszar działania poszczególnych okręgowych izb 
pielęgniarek i połoŜnych są dostępne  
na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek  
i PołoŜnych (ul. Pory 78, X piętro, 02-757 Warszawa 
tel. +48 (022) 327 61 61, fax. +48 (022) 327 61 60) 
www.izbapiel.org.pl  

 

 

 

 

 

 

 

Minister kierujący działem: 
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MINISTER WŁA ŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ 
 

Nazwa zawodu regulowanego: 
 

MAGISTER IN śYNIER ARCHITEKT  

Kod zawodu według 
klasyfikacji zawodów i 
specjalności  dla potrzeb rynku 
pracy: 

 
216101 

Wymagane wykształcenie: – ukończone studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka.  

– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz/lub do  
kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. 

 
Wymagania 
kwalifikacyjne:  
 

 
– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, stopnia 

skomplikowania  działalności i innych wymagań związanych z 
wykonywaną funkcją,  

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz   umiejętności 
praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 

– uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi”, wydanej 
przez organ samorządu zawodowego. 

 
 
Dodatkowe wymagania: 

 
– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób  posiadających  

uprawnienia budowlane, 

– wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w 
nim terminem waŜności. 

 
Podstawa prawna: 
 
 

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.578, z późn. zm.), 

– ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
 
Rejestr – jeśli istnieje dla 
zawodu (pełna nazwa wraz z 
organem prowadzącym): 

 
centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 
Nazwa i adres samorządu 
zawodowego: 

 
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  
ul. Foksal 2 
00-366 Warszawa  
Tel. +48 22/827 85 14 
Fax: +48 22/827 62 42 
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl 
www.izbaarchitektow.pl 

 


