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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji

do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia
2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190,
poz. 1864) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adaptacyj-
nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez
wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, a tak˝e sposób usta-
lania kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego
oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci, a tak˝e sposób ustalania
kosztów przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz
tryb ich ponoszenia 

— w toku post´powania w sprawie uznania naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej kwalifikacji do wykonywania górniczych
zawodów regulowanych, zwanego dalej „po-
st´powaniem”.

§ 2. Wykaz górniczych zawodów regulowanych
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Sta˝ adaptacyjny albo test umiej´tnoÊci
przeprowadza si´ dla poszczególnych górniczych za-
wodów regulowanych, zwanych dalej „zawodami
górniczymi”.

2. Je˝eli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifika-
cji do wykonywania wi´cej ni˝ jednego zawodu górni-
czego, sta˝ adaptacyjny albo test umiej´tnoÊci prze-
prowadza si´ osobno dla ka˝dego zawodu górnicze-
go.

§ 4. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego al-
bo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci stwierdza si´
w postanowieniu wydanym w toku post´powania
przez w∏aÊciwy organ okreÊlony w przepisach ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z póên. zm. 2)),
zwany dalej „organem prowadzàcym post´powanie”.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla d∏ugoÊç sta˝u adaptacyjnego oraz ustala jego pro-
gram.

3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, wyst´puje do organu prowa-
dzàcego post´powanie z wnioskiem o odbycie sta˝u
adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiej´t-
noÊci.

§ 5. Organ prowadzàcy post´powanie, po otrzy-
maniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 3, przeka-
zuje postanowienie, o którym mowa w § 4 ust. 1,
wraz z kopià dokumentacji zawierajàcej informacj´
o posiadanych przez wnioskodawc´ kwalifikacjach,
w tym o wykszta∏ceniu i praktyce zawodowej odpo-
wiednio:

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58,
poz. 533).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 69, poz. 624.



1) przedsi´biorcy w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gór-
nicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z póên. zm.3)), zwane-
mu dalej „przedsi´biorcà”, w którego zak∏adzie
górniczym w rozumieniu art. 6 pkt 7 wymienionej
ustawy, zwanego dalej „zak∏adem górniczym”, b´-
dzie odbywany sta˝ adaptacyjny albo

2) komisji egzaminacyjnej przygotowujàcej i przepro-
wadzajàcej test umiej´tnoÊci, powo∏anej przez or-
gan prowadzàcy post´powanie, zwanej dalej „ko-
misjà egzaminacyjnà”.

§ 6. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw admi-
nistracji publicznej informacje o wymaganiach kwalifi-
kacyjnych dla ka˝dego zawodu górniczego.

§ 7. Sta˝ adaptacyjny i test umiej´tnoÊci przepro-
wadza si´ w j´zyku polskim.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 8. 1. Wnioskodawca, przed wystàpieniem z wnio-
skiem o odbycie sta˝u adaptacyjnego, zwanego dalej
„sta˝em”, przekazuje przedsi´biorcy, u którego zamie-
rza odbywaç sta˝, kopi´ postanowienia, o którym mo-
wa w § 4 ust. 1.

2. Przedsi´biorca, na podstawie otrzymanej kopii
postanowienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, sporzà-
dza dokument zawierajàcy zobowiàzanie do nawiàza-
nia z wnioskodawcà stosunku prawnego, o którym
mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r.
o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodów regulowanych.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, przed-
si´biorca okreÊla w szczególnoÊci:

1) rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiàza-
ny z wnioskodawcà;

2) termin, w jakim zostanie nawiàzany stosunek
prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiàzany stosunek praw-
ny;

4) obowiàzki, jakie zostanà powierzone wnioskodaw-
cy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawc´ sta˝u.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie mo˝e
byç krótszy ni˝ d∏ugoÊç sta˝u.

§ 9. 1. Wnioskodawca we wniosku o odbycie sta˝u
wskazuje przedsi´biorc´, u którego zamierza odbywaç
sta˝.

2. Wnioskodawca do wniosku o odbycie sta˝u do-
∏àcza dokument, o którym mowa w § 8 ust. 2.

§ 10. 1. Sta˝ odbywa si´ zgodnie z programem sta-
˝u.

2. Program sta˝u jest ustalany po szczegó∏owej
analizie dotychczas posiadanych umiej´tnoÊci wyni-
kajàcych z dokumentacji zgromadzonej w toku post´-
powania oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest nie-
zb´dny dla spe∏nienia wymagaƒ kwalifikacyjnych
okreÊlonych w przepisach regulacyjnych dla wskaza-
nego przez wnioskodawc´ zawodu górniczego.

3. Ustalajàc program sta˝u, uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci:

1) dotychczasowà praktyk´ zawodowà wnioskodaw-
cy i wymagania kwalifikacyjne stawiane dla wska-
zanego przez wnioskodawc´ zawodu górniczego;

2) organizacj´ i zasady funkcjonowania zak∏adu gór-
niczego, w tym w zakresie porzàdku i dyscypliny
pracy, obowiàzujàce w tym zak∏adzie przepisy oraz
zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadze-
nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpo˝arowego, a tak˝e wyst´pujàce zagro˝e-
nia;

3) d∏ugoÊç sta˝u.

§ 11. 1. Rozpocz´cie odbywania sta˝u nast´puje
w terminie uzgodnionym przez wnioskodawc´
z przedsi´biorcà.

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzàcy
post´powanie o terminie rozpocz´cia odbywania sta-
˝u.

§ 12. Prawid∏owy przebieg sta˝u zapewnia kierow-
nik ruchu zak∏adu górniczego.

§ 13. 1. Sta˝ odbywa si´ pod nadzorem opiekuna
sta˝u, którym mo˝e byç osoba kierownictwa lub dozo-
ru ruchu zak∏adu górniczego, posiadajàca kwalifikacje
równorz´dne albo wy˝sze od kwalifikacji, o uznanie
których wyst´puje wnioskodawca.

2. Opiekun sta˝u jest wyznaczany przez kierownika
ruchu zak∏adu górniczego.

3. Zmiana opiekuna sta˝u mo˝e nastàpiç:

1) z powodu braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nienia
czynnoÊci przez opiekuna sta˝u;

2) na umotywowany wniosek wnioskodawcy z∏o˝ony
nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed dniem zakoƒ-
czenia odbywania sta˝u;
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———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 223, poz. 2219.



3) na umotywowany wniosek opiekuna sta˝u z∏o˝ony
nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed dniem zakoƒ-
czenia odbywania sta˝u.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 3, kierownik ruchu zak∏adu górniczego
niezw∏ocznie dokonuje zmiany opiekuna sta˝u i zawia-
damia o tym wnioskodawc´ oraz organ prowadzàcy
post´powanie.

§ 14. Opiekun sta˝u w trakcie odbywania sta˝u:

1) okreÊla bie˝àce zadania wykonywane przez wnio-
skodawc´;

2) sprawuje bie˝àcà kontrol´ realizacji powierzonych
wnioskodawcy obowiàzków;

3) udziela, w razie potrzeby, wskazówek dotyczàcych
realizacji powierzonych wnioskodawcy obowiàz-
ków;

4) gromadzi informacje o realizacji przez wniosko-
dawc´ programu sta˝u.

§ 15. 1. Opiekun sta˝u, za poÊrednictwem kierow-
nika ruchu zak∏adu górniczego, przekazuje przedsi´-
biorcy informacje o realizacji przez wnioskodawc´
programu sta˝u.

2. Terminy przekazywania informacji, o których
mowa w ust. 1, ustala przedsi´biorca.

§ 16. W trakcie odbywania sta˝u wnioskodawca:

1) realizuje program sta˝u;

2) przestrzega porzàdku organizacyjno-prawnego
obowiàzujàcego u przedsi´biorcy.

§ 17. Organ prowadzàcy post´powanie wykonuje
nadzór nad odbywaniem sta˝u w szczególnoÊci przez:

1) kontrol´ realizacji programu sta˝u;

2) kontrol´ warunków odbywania sta˝u;

3) kontrol´ obecnoÊci wnioskodawcy w trakcie odby-
wania sta˝u;

4) obserwacj´ pracy wykonywanej przez wniosko-
dawc´ w trakcie odbywania sta˝u;

5) kontrol´ post´pów wnioskodawcy w przysposo-
bieniu do samodzielnego wykonywania zawodu
górniczego;

6) gromadzenie informacji o przebiegu sta˝u.

§ 18. 1. Oceny umiej´tnoÊci nabytych przez wnio-
skodawc´ w trakcie odbywania sta˝u dokonuje opie-
kun sta˝u wraz z kierownikiem ruchu zak∏adu górni-
czego, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia zakoƒ-
czenia odbywania sta˝u.

2. Dokonujàc oceny, o której mowa w ust. 1, bierze
si´ pod uwag´, czy wnioskodawca uzyska∏:

1) miej´tnoÊç wykonywania wymaganych dla dane-
go zawodu górniczego czynnoÊci w ruchu zak∏adu
górniczego;

2) znajomoÊç obowiàzujàcych w danym zak∏adzie
górniczym przepisów oraz zasad bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjali-
stycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego,
wyst´pujàcych zagro˝eƒ, a tak˝e porzàdku i dyscy-
pliny pracy;

3) znajomoÊç sposobu post´powania w sytuacjach
awaryjnych;

4) znajomoÊç sposobu bezpiecznego wykonywania
pracy.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywa-
na w formie raportu opiekuna sta˝u i kierownika ruchu
zak∏adu górniczego; raport zawiera uzasadnione
stwierdzenie o przygotowaniu wnioskodawcy do sa-
modzielnego wykonywania zawodu górniczego albo
o jego braku.

4. Raport, o którym mowa w ust. 3, jest przekazy-
wany przez przedsi´biorc´ w terminie 3 dni od dnia je-
go otrzymania:

1) wnioskodawcy, na adres wskazany we wniosku
o odbycie sta˝u;

2) organowi prowadzàcemu post´powanie.

§ 19. 1. Koszty odbywania przez wnioskodawc´
sta˝u sà ustalane kwotowo przez przedsi´biorc´, sto-
sownie do programu i d∏ugoÊci sta˝u, w szczególnoÊci
w oparciu o wydatki na pokrycie kosztów materia∏ów
dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organi-
zacyjno-technicznych oraz kosztów zaj´ç szkolenio-
wych zapewniajàcych realizacj´ programu sta˝u,
a tak˝e przewidywany zakres obowiàzków opiekuna
sta˝u.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa
w ust. 1, jednorazowo albo miesi´cznie w równych
cz´Êciach, na rachunek bie˝àcy przedsi´biorcy;
w przypadku odbywania sta˝u w ramach stosunku
pracy albo na podstawie odp∏atnej umowy cywilno-
prawnej, koszty odbywania przez wnioskodawc´ sta˝u
mogà byç, za zgodà wnioskodawcy wyra˝onà na pi-
Êmie, potràcane z jego wynagrodzenia.

§ 20. 1. W uzasadnionych przypadkach, na umoty-
wowany wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, organ
prowadzàcy post´powanie mo˝e przed∏u˝yç sta˝ na
czas okreÊlony, nieprzekraczajàcy, ∏àcznie z odbytym
ju˝ sta˝em, dwóch lat.

2. Do przed∏u˝onego sta˝u stosuje si´ odpowied-
nio przepisy § 8—19.

§ 21. Organ prowadzàcy post´powanie dokonuje
zakoƒczenia sta˝u poprzez jego zaliczenie albo niezali-
czenie.
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Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 22. 1. Test umiej´tnoÊci, zwany dalej „testem”,
jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu wyznacza organ
prowadzàcy post´powanie oraz podaje do publicznej
wiadomoÊci w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach podmiotowych ministra w∏aÊciwego do
spraw administracji publicznej, nie póêniej ni˝ na
6 miesi´cy przed wyznaczonym terminem przeprowa-
dzenia testu.

§ 23. Wnioskodawca sk∏ada wniosek o przeprowa-
dzenie testu nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed wy-
znaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 24. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej za-
wiadamia wnioskodawc´, nie póêniej ni˝ na 30 dni
przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia te-
stu, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu, jego
tematyce oraz wysokoÊci op∏aty z tytu∏u kosztów prze-
prowadzenia testu.

§ 25. Wnioskodawca, nie póêniej ni˝ na 14 dni
przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia te-
stu, mo˝e wystàpiç do przewodniczàcego komisji eg-
zaminacyjnej z umotywowanym wnioskiem o prze-
prowadzenie testu w kolejnym terminie; przewodni-
czàcy komisji egzaminacyjnej zawiadamia niezw∏ocz-
nie wnioskodawc´ o przesuni´ciu terminu przeprowa-
dzenia testu.

§ 26. 1. Test jest opracowywany przez przewodni-
czàcego komisji egzaminacyjnej.

2. Do opracowania testu stosuje si´ odpowiednio
przepis § 10 ust. 2.

§ 27. 1. Test jest przeprowadzany w formie pisem-
nej z zachowaniem zasady anonimowoÊci.

2. Je˝eli ze wzgl´du na chorob´ lub niepe∏no-
sprawnoÊç wnioskodawcy nie jest mo˝liwe przepro-
wadzenie testu z zachowaniem zasady anonimowoÊci,
test jest przeprowadzany w formie mo˝liwej do wyko-
nania przez wnioskodawc´, odnotowanej na arkuszu
testu; ocena takiego testu jest dokonywana niezw∏ocz-
nie po jego zakoƒczeniu.

§ 28. 1. Test sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝ stu zagad-
nieƒ lub pytaƒ.

2. Ka˝de z zagadnieƒ lub pytaƒ zawiera nie mniej
ni˝ trzy mo˝liwoÊci rozwiàzania lub odpowiedzi.

3. Co najmniej 90 % zagadnieƒ lub pytaƒ zawiera
jedno rozwiàzanie poprawne albo jednà odpowiedê
poprawnà; pozosta∏e zagadnienia lub pytania mogà
zawieraç wi´cej ni˝ jedno rozwiàzanie poprawne albo
wi´cej ni˝ jednà odpowiedê poprawnà.

§ 29. Zagadnienia i pytania oraz mo˝liwoÊci roz-
wiàzaƒ albo odpowiedzi sà umieszczane na jedno-
stronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplo-
wanych przez przewodniczàcego komisji egzaminacyj-
nej.

§ 30. 1. Rozwiàzania zagadnieƒ oraz odpowiedzi na
pytania sà punktowane.

2. Za ka˝de prawid∏owe rozwiàzanie zagadnienia
oraz ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie ustala
si´ jednakowà liczb´ punktów; w przypadku gdy wi´-
cej ni˝ jedno rozwiàzanie lub odpowiedê sà prawid∏o-
we, dla zdobycia punktów za takie zagadnienie lub py-
tanie nale˝y wskazaç jako poprawne wszystkie rozwià-
zania lub odpowiedzi.

3. Kryteria oceny testu, wymienione w ust. 2, sà
dost´pne dla wnioskodawcy w komisji egzaminacyj-
nej oraz umieszczane na arkuszu testu.

§ 31. 1. Wynik testu okreÊla si´ jako pozytywny al-
bo negatywny.

2. Za pozytywny uznaje si´ wynik testu, je˝eli
wnioskodawca uzyska wi´cej ni˝ 70 % punktów mo˝li-
wych do uzyskania.

§ 32. Oceny testu oraz ustalenia jego wyniku doko-
nuje komisja egzaminacyjna w terminie nie d∏u˝szym
ni˝ 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

§ 33. 1. Komisja egzaminacyjna, niezw∏ocznie po
dokonaniu oceny testu oraz ustalenia jego wyniku,
sporzàdza protokó∏ z przeprowadzenia testu.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) sk∏ad komisji egzaminacyjnej;

3) wynik testu;

4) podpisy cz∏onków komisji egzaminacyjnej.

§ 34. Komisja egzaminacyjna przekazuje wynik te-
stu, w terminie 3 dni od dnia sporzàdzenia protoko∏u,
o którym mowa w § 33 ust. 1:

1) wnioskodawcy, na adres wskazany we wniosku
o przeprowadzenie testu;

2) organowi prowadzàcemu post´powanie.

§ 35. 1. Nieprzystàpienie do testu w wyznaczonym
terminie bez uzasadnionej przyczyny uwa˝a si´ za od-
stàpienie od testu. 

2. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia prze-
prowadzenia testu, mo˝e z∏o˝yç przewodniczàcemu
komisji egzaminacyjnej pisemne oÊwiadczenie o przy-
czynie nieprzystàpienia do testu w wyznaczonym ter-
minie.
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3. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej doko-
nuje niezw∏ocznie oceny zasadnoÊci przyczyny nie-
przystàpienia do testu w wyznaczonym terminie,
wskazanej przez wnioskodawc´, kierujàc si´ przepisa-
mi o usprawiedliwianiu nieobecnoÊci w pracy; o doko-
nanej ocenie informuje wnioskodawc´ w terminie
3 dni od dnia jej dokonania.

4. Ponowne przystàpienie do testu wymaga z∏o˝e-
nia nowego wniosku, chyba ˝e nieprzystàpienie do te-
stu w wyznaczonym terminie nastàpi∏o z uzasadnionej
przyczyny.

5. W przypadku nieprzystàpienia do testu w wy-
znaczonym terminie z uzasadnionej przyczyny, prze-
wodniczàcy komisji egzaminacyjnej zawiadamia
wnioskodawc´, nie póêniej ni˝ na 30 dni przed wyzna-
czonym terminem przeprowadzenia kolejnego testu,
o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz jego
tematyce.

§ 36. 1. Koszty przeprowadzenia testu sà ustalane
kwotowo przez organ prowadzàcy post´powanie,
w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone z tytu∏u
egzaminowania wnioskodawców, w szczególnoÊci
wydatki na pokrycie kosztów wynaj´cia sali i druku ar-
kuszy testów oraz innych kosztów organizacyjno-tech-
nicznych przeprowadzenia testu, a tak˝e w oparciu
o iloÊç z∏o˝onych wniosków o przeprowadzenie testu
oraz iloÊç zawodów górniczych, dla których b´dzie
przeprowadzony test.

2. Op∏at´ z tytu∏u kosztów przeprowadzenia testu
uiszcza si´ na rachunek bie˝àcy — subkonto docho-
dów urz´du organu prowadzàcego post´powanie lub
gotówkà do kasy urz´du tego organu.

3. Wnioskodawca przedstawia dowód uiszczenia
op∏aty, o której mowa w ust. 2, przed przystàpieniem
do testu.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 37. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.4)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Oleksy
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———————
4) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci

moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie sta˝u ada-
ptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania
o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawo-
dów regulowanych (Dz. U. Nr 125, poz. 1164), zachowane
w mocy na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 wrze-
Ênia 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwali-
fikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 190, poz. 1864).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 725)

WYKAZ GÓRNICZYCH ZAWODÓW REGULOWANYCH

I. Podziemne zak∏ady górnicze

1. Kierownik ruchu podziemnego zak∏adu górni-
czego

2. Kierownik ruchu likwidowanego podziemnego
zak∏adu górniczego

3. Kierownik dzia∏u robót górniczych podziemne-
go zak∏adu górniczego

4. Kierownik dzia∏u ruchu podziemnego zak∏adu
górniczego, innego ni˝ dzia∏ robót górniczych

5. Osoba wy˝szego dozoru ruchu podziemnego
zak∏adu górniczego

6. Osoba Êredniego dozoru ruchu podziemnego
zak∏adu górniczego

7. Osoba ni˝szego dozoru ruchu podziemnego za-
k∏adu górniczego

8. Mierniczy górniczy
9. Geolog górniczy

10. Rzeczoznawca do spraw ruchu zak∏adu górni-
czego

11. Górnik strza∏owy
12. Wydawca materia∏ów wybuchowych
13. Instruktor strza∏owy
14. Maszynista maszyn wyciàgowych
15. Sygnalista szybowy
16. Operator (samojezdnych) maszyn przodko-

wych
17. Operator pojazdów pozaprzodkowych i (samo-

jezdnych) maszyn pomocniczych
18. Maszynista lokomotyw pod ziemià
19. Rewident urzàdzeƒ wyciàgowych
20. Rewident urzàdzeƒ elektrycznych maszyn wy-

ciàgowych i sygnalizacji szybowych
21. Rewident urzàdzeƒ systemów ∏àcznoÊci, bez-

pieczeƒstwa i alarmowania
22. Spawacz
23. Elektromonter sprz´tu elektrycznego o napi´-

ciu do 1 kV
24. Elektromonter sprz´tu elektrycznego o napi´-

ciu powy˝ej 1 kV



II. Odkrywkowe zak∏ady górnicze
1. Kierownik ruchu odkrywkowego zak∏adu górni-

czego i kierownik dzia∏u robót górniczych takie-
go zak∏adu

2. Kierownik ruchu odkrywkowego zak∏adu górni-
czego wydobywajàcego kopaliny pospolite bez
u˝ycia materia∏ów wybuchowych i kierownik
dzia∏u robót górniczych takiego zak∏adu

3. Kierownik ruchu odkrywkowego zak∏adu górni-
czego wydobywajàcego kopaliny pospolite
w warunkach okreÊlonych w art. 16 ust. 2a usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze i kierownik dzia∏u robót górniczych ta-
kiego zak∏adu

4. Kierownik dzia∏u ruchu odkrywkowego zak∏adu
górniczego, innego ni˝ dzia∏ robót górniczych

5. Osoba wy˝szego dozoru ruchu odkrywkowego
zak∏adu górniczego

6. Osoba Êredniego dozoru ruchu odkrywkowego
zak∏adu górniczego

7. Osoba ni˝szego dozoru ruchu odkrywkowego
zak∏adu górniczego

8. Mierniczy górniczy
9. Geolog górniczy

10. Rzeczoznawca do spraw ruchu zak∏adu górni-
czego

11. Strza∏owy
12. Wydawca materia∏ów wybuchowych
13. Maszynista wiertniczy
14. Operator specjalistycznych, wielostanowisko-

wych maszyn zwa∏ujàcych i urabiajàcych

III. Zak∏ady górnicze wydobywajàce kopaliny
otworami wiertniczymi
1. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego wydoby-

wajàcego kopaliny otworami wiertniczymi i kie-
rownik dzia∏u robót górniczych takiego zak∏adu

2. Kierownik dzia∏u ruchu zak∏adu górniczego wy-
dobywajàcego kopaliny otworami wiertniczy-
mi, innego ni˝ dzia∏ robót górniczych

3. Osoba wy˝szego dozoru ruchu zak∏adu górni-
czego wydobywajàcego kopaliny otworami
wiertniczymi

4. Osoba Êredniego dozoru ruchu zak∏adu górni-
czego wydobywajàcego kopaliny otworami
wiertniczymi

5. Osoba ni˝szego dozoru ruchu zak∏adu górnicze-
go wydobywajàcego kopaliny otworami wiert-
niczymi

6. Mierniczy górniczy
7. Geolog górniczy
8. Rzeczoznawca do spraw ruchu zak∏adu górni-

czego
9. Strza∏owy

10. Wydawca materia∏ów wybuchowych
11. Mechanik wiertni
12. Operator agregatów cementacyjnych, zasobni-

ków oraz urzàdzeƒ do intensyfikacji wydobycia
ropy i gazu

13. Spawacz
IV. Ratownictwo górnicze

1. Ratownik górniczy
2. Mechanik sprz´tu ratowniczego
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