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MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA 

   1. Nauczyciel 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 

 

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 poniżej 

wieku obowiązku szkolnego i 

rocznego obowiązkowego 

wychowania przedszkolnego 

 

nauczyciele szkół specjalnych – nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących 

(surdopedagog) – prowadzi 

zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze z 

dziećmi i młodzieżą z 

uszkodzonym narządem słuchu (niesłyszący i słabosłyszący) w: 

przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych 

wykształcenie wyższe 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 niż 270 

godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk 

pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 

godzin) 

 

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 służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, 

technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeżeniem 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 niż 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, 

 - 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.5 

 

Nauczyciel w 

gimnazjum- 3103zł; 
Nauczyciel w szkole  

ponadgimnazjalnej-  

3702zł; 
Nauczyciel przedszkola 

- 3129zł; 
Nauczyciel w szkole  

podstawowej- 3116zł; 
Nauczyciel w szkole  

specjalnej- 3093zł; 
Nauczyciel 

bibliotekarz- 2996zł; 
Nauczyciel logopeda- 

3014zł;  
Nauczyciel psycholog- 

3005zł; 
Nauczyciel instruktor- 

2993zł; 
Nauczyciel  muzyki w placówkach  
pozaszkolnych- 3064zł; 
Nauczyciel  przedmiotów  
zawodowych-3112zł; 
Nauczyciel  w  placówkach 
pozaszkolnych-  

2999zł; 6/ 

 

405500 os.  źródło:http://www.sta

t.gov.pl/cps/rde/xbcr/

gus/PUBL_e_oswiata_i_

wychowanie_2009-

2010.pdf 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf
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specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach 

ponadgimnazjalnych 

specjalnych i ośrodkach 

szkolno-wychowawczych dla niesłyszących i słabosłyszących – nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog) – prowadzi zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i 

opiekuńcze z dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym 

narządem wzroku (niewidomi i słabowidzący) w: 

przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych 
specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach 

ponadgimnazjalnych 

specjalnych, ośrodkach 

szkolno-wychowawczych – 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 – nauczyciel pracujący z 

uczniem z upośledzeniem Umysłowym 
(oligofrenopedagog) - prowadzi 

zajęcia dydaktyczno 

wychowawcze i opiekuńcze z 

dziećmi i młodzieżą 
upośledzoną umysłowo w różnym stopniu w: 

przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych 
specjalnych, specjalnych 

posiada również 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 zastrzeżeniem 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 wyższe na kierunku (specjalności) innym niż 
wymieniony powyżej, a ponadto ukończyła studia 
podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 

nauczanego przedmiotu lub prowadzonych 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 
zastrzeżeniem 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 niż wymieniona w ppkt. b, a 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

3 

 

szkołach przysposabiających do pracy, szkołach 

zawodowych specjalnych, 

specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych 

 

specjaliści metod nauczania – 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 różnych formach 

doskonalenia zawodowego 

 

specjaliści szkolnictwa i 

wychowawcy – nauczyciel bibliotekarz – nauczyciel konsultant – 

wykonuje prace związane 

z diagnozowaniem stanu 

kwalifikacji nauczycieli, 

organizowaniem doskonalenia 

umiejętności kierunkowych, 

metodycznych i 

wychowawczych nauczycieli 

 

nauczyciel logopeda – 

organizuje pomoc 

logopedyczną na terenie szkoły (placówki), zajmuje się 
profilaktyką, diagnozowaniem i 

terapią dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami mowy 

 

nauczyciel psycholog – organizuje w szkole (placówce) 

pomoc psychologiczną 

 

nauczyciel specjalista terapii 

pedagogicznej – udziela 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom 

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 również osoba, która 
ukończyła: 
a) studia wyższe 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 młodzieżowych posiada osoba, która ukończyła: 
a) studia wyższe 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 także, co najmniej 

dwuletni staż 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 wyższe w zakresie 

bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki 
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 
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napotykającym 

trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły 

 

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 młodzieży, ogrodach 

jordanowskich, 

międzyszkolnych ośrodkach 

sportowych, ogniskach 

pracy pozaszkolnej 

 

pedagog szkolny – organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-

wychowawczych, bursach oraz 

domach wczasów dziecięcych pomoc 

pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest 
wspomaganie i efektywności 

uczenia się 

 

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 

 – nauczyciel/instruktor 

praktycznej nauki zawodu - 

prowadzi zajęcia dydaktyczne z młodzieżą w szkołach przyzakładowych oraz zajęcia 

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 bibliotekoznawstwa lub 

- pomaturalne studium bibliotekarskie. 

 

5.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

bibliotekoznawstwo. 

 

6. Kwalifikacje do nauczania religii:  6.1. w liceach, szkołach zawodowych i 
ponadgimnazjalnych:  (a) w przypadku księży ukończenie wyższego 
diecezjalnego lub zakonnego seminarium (potwierdzone dyplomem lub zaświadczeniem) lub  (b) w przypadku osób świeckich i zakonnych:  

- ukończenie wyższych studiów teologicznych oraz 
przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne lub 

- ukończenie wyższych studiów magisterskich bez przygotowania teologicznego uzupełnione o 
teologiczno-katechetycznymi studiami 

podyplomowymi lub kolegium teologicznym lub  (c) w przypadku alumnów wyższych seminariów duchownych ukończenie pięcioletnich studiów  6.2. w przedszkolach, szkołach podstawowych, 
zasadniczych i gimnazjach:  

(a) kwalifikacje wymienione w pkt. 6.1 lub  (b) w przypadku osób świeckich i zakonnych: ukończenie kolegium teologicznego lub  (c) w przypadku alumnów wyższych seminariów diecezjalnych lub zakonnych seminariów duchownych oraz studentów wyższych studiów teologicznych: ukończenie czwartego roku studiów (studia muszą być kontynuowane) 6.3. w przedszkolach i szkołach specjalnych:  (a) w przypadku księży: ukończenie wyższego 
seminarium diecezjalnego lub zakonnego seminarium duchownego uzupełnione zaliczeniem zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy 
specjalnej lub  (b) w przypadku osób świeckich i zakonnych: ukończenie wyższych studiów teologicznych lub kolegium teologicznego uzupełnione zajęciami z 
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w zakładach kształcących robotników 
wykwalifikowanych i techników; placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia 
praktycznego.1 

 

zakresu pedagogiki specjalnej i katechezy specjalnej2 

 

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 obcego oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub  

b) studia wyższe w kraju, w którym językiem 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

6 

 

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 wyższe na dowolnym kierunku 

(specjalności) i legitymuje się: 

- świadectwem złożenia państwowego 

nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego 

stopnia II, lub 

- świadectwem znajomości danego języka obcego w 

stopniu zaawansowanym lub biegłym 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 również osoba, która: 
a) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w 
dowolnej specjalności oraz legitymuje się: 

- świadectwem złożenia 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 do 

rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne lub 

b) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego 

nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego 

stopnia I lub II. 
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10.4. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w 
przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również 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 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 
niż 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: 

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 wyższe 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. 

 

12.1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia 

zajęć w grupach, oddziałach, przedszkolach lub szkołach umożliwiających uczniom podtrzymywanie 

poczucia tożsamości 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 
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wyższych 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 młodzieży 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 sprzężonymi, ośrodkach 

umożliwiających dzieciom i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

realizację obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada osoba, która: 
a) ukończyła studia wyższe w zakresie 

oligofrenopedagogiki lub 

b) 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 oligofrenopedagogiki, lub 

c) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w 
specjalności oligofrenopedagogika. 

 

13.2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach 
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podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, 
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 

oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży 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 wyższe 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 wyższe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub 

c) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w 
specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub 

d) ukończyła studia wyższe 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 niż 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 wyższe na kierunku pedagogika lub 
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pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada 

przygotowanie pedagogiczne lub 

b) studia magisterskie na kierunku psychologia albo 

studia wyższe 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 typie szkoły, 
określone w pkt 10.2. – 10.4. 

 

14. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska 

wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii posiada osoba, która ukończyła: 
a) studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub 

socjoterapii oraz posiada przygotowanie 

pedagogiczne lub b) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

resocjalizacja lub socjoterapia, lub 

c) studia wyższe 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 młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 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 wyższe 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. 
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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 wyższe 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 wyższe w zakresie resocjalizacji oraz 

posiada przygotowanie pedagogiczne lub b) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

resocjalizacja, lub 

c) studia wyższe 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 wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki 

lub b) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

oligofrenopedagogika, lub 

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 wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki 
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oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub b) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 

oligofrenopedagogika, lub 

c) studia wyższe 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  ilozo ii ze specjalizacją  ilozo iczno-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. 3, pracowała w zawodzie 
co najmniej dwa lata 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 
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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, 14, 16 i 17, a ponadto 

ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki, 
lub 

c) ukończyła studia wyższe 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 
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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 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 wyższe na kierunku pedagogika 

w specjalności odpowiadającej prowadzonym 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

15 

 

zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 

lub 

b) ukończyła studia wyższe 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 wyższej szkole 

muzycznej na kierunku (specjalności): 

- zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem 

prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem 

pedagogicznym, 

- zbliżonym 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 niż wyższa szkoła muzyczna szkole wyższej 

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 
wyższych zawodowych w wyższej 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 niż wyższa szkoła muzyczna 
wyższej szkole artystycznej na kierunku 

(specjalności) zgodnym lub zbliżonym do 

nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych 

zajęć oraz z przygotowaniem pedagogicznym. 
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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 wyższej szkole 

plastycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z 

nauczanym przedmiotem lub rodzajem 

prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem 

pedagogicznym, b) studiów magisterskich w wyższej 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 niż wyższa szkoła 
artystyczna szkole wyższej 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 stażem 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 stażem 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 
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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) 

zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju 

prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają znaczący dorobek z 

zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju 

prowadzonych zajęć, c) studiów wyższych zawodowych na kierunku 

(specjalności) zgodnym lub zbliżonym 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 wyższej szkole 

artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym lub 

zbliżonym do nauczanego przedmiotu lub rodzaju 

prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem 

pedagogicznym, b) studiów magisterskich w wyższej 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 niż wyższa szkoła 
artystyczna szkole wyższej na kierunku 

(specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem 

lub rodzajem prowadzonych zajęć oraz 

przygotowaniem pedagogicznym, d) studiów wyższych zawodowych w wyższej 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 
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przygotowaniem pedagogicznym. 

 

28. Kwalifikacje do nauczania sztuki cyrkowej 

posiadają osoby legitymujące się dyplomem 

ukończenia: a) studiów magisterskich w wyższej szkole 

wychowania fizycznego na kierunku (specjalności) 

zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem 

prowadzonych zajęć oraz przygotowaniem 

pedagogicznym, b) studiów magisterskich w wyższej szkole 

wychowania fizycznego na innym kierunku 

(specjalności) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają stopień naukowy 

doktora lub ukończyły studia podyplomowe albo 

inne prowadzone przez wyższą 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 wyższych zawodowych w wyższej szkole 

wychowania fizycznego zgodnym z nauczanym 

przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć 
oraz przygotowaniem pedagogicznym, 

d) policealnego studium cyrkowego, świadectwem dojrzałości oraz przygotowaniem pedagogicznym.4 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

2.  Trener poszczególnych 
stopni (klasy II, 

klasy I, klasy 

mistrzowskiej) 

 

Np. trener piłki nożnej: 
 

Trener II klasy posiada 

kwalifikacje do prowadzenia drużyn piłkarskich w: 
  

- lidze okręgowej, 
- klasach A i B, 

- I, II Lidze i Ekstraklasie 

Kobiet, 

- II i I Lidze Futsalu, 

- okręgowych rozgrywkach juniorów, wszystkich oczników (chłopców i dziewcząt),  
- Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych i Młodszych, 
- zespołów młodzieżowych U-

10 do U-13 w klubie, w którym I zespół występuje w 

Trenerem klasy drugiej (II) może być osoba, 
która7: 

 1) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich (kierunek wychowanie fizyczne ze specjalizacją trenerską w danym sporcie, 
w wymiarze co najmniej 400 godzin), 

lub 2) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie i ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w 
wymiarze co najmniej 400 godzin, 

lub 3) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2993 zł/ 

Klasy II: 4637 os. 

Klasy I: 998 os. 

Klasy M: 348 os. 

W sumie: 5983 os. Źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_kluby_sportowe_20

04-2006.pdf 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
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Ekstraklasie, 

- zespołów młodzieżowych U-

10 do U-14 w klubie, w którym I zespół występuje w 
Ekstraklasie 

- IV lidze, 

- III lidze, 

- II i I lidze (pod warunkiem, że posiada odpowiednią licencję przyznaną przez PZPN), 
- może być także asystentem trenera w zespole grającym w 
Ekstraklasie. 

  

Trener I klasy oprócz prowadzenia tych drużyn co 
instruktor i trener II klasy ma 

uprawnienia do prowadzenia: · Drużyny w Ekstraklasie 
(wymagana licencja PZPN), · Zespołów młodzieżowych U-

15 do U-21 w klubie, w którym I zespół występuje w 
Ekstraklasie. 

 

ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera 
klasy drugiej, w wymiarze co najmniej 400 godzin i zdała egzamin końcowy*. 
 

Trenerem klasy pierwszej (I) może być osoba, 

która8: 

 1) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości; 
 

 

 

 

 

 

 

Trenerem klasy mistrzowskiej może być osoba, 

która9: 

 1) ukończyła studia wyższe; 
 

 

 

 

 

Trenerem klasy pierwszej (I) może być osoba, 

która: 
 1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy trenerskiej 
ze stopniem trenera klasy drugiej; 

2) posiada udokumentowany dorobek w pracy 

szkoleniowej; 3) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera 
klasy pierwszej, w wymiarze co najmniej 60 godzin i zdała egzamin końcowy*. 
 

Trenerem klasy mistrzowskiej może być osoba, 

która: 
 1) posiada co najmniej dwuletni staż pracy trenerskiej 
ze stopniem trenera klasy pierwszej; 

2) posiada udokumentowany dorobek w pracy 

szkoleniowej; 3) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera 
klasy mistrzowskiej, w wymiarze co najmniej 60 godzin i zdała egzamin końcowy*.  
 *Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kierunkowe wykształcenie w zakresie tematyki prowadzonych zajęć lub odpowiednie przygotowanie zawodowe, zapewniające najwyższą jakość kształcenia10. 

 

Prowadzenie specjalistycznego kursu wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, wydanej na czas określony.11 

 Egzamin przeprowadza właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Za 
przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę, która stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego lub podmiotu upoważnionego. 12 

 Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminu przez podmiot upoważniony sprawuje minister właściwy do 
spraw kultury fizycznej.13 
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3.  Instruktor sportu Instruktor sportu piłki 
nożnej może prowadzić zespoły w: 
- lidze okręgowej, 
- klasach A i B, 

- I i II Lidze Kobiet, 

- II Lidze Futsalu, 

- okręgowych rozgrywkach juniorów, wszystkich roczników (chłopców i dziewcząt) 

- zespołów młodzieżowych U-

10 do U-13 w klubie, w którym I zespół występuje w 
Ekstraklasie. 

 

instruktorem sportu może być osoba, która: 
 

1) ukończyła studia wyższe 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 

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz 
ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danym sporcie i zdała egzamin końcowy* (kurs 

powinien trwać co najmniej 250 godzin). 14 

 

*Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające kierunkowe wykształcenie w zakresie 
tematyki prowadzonych zajęć lub odpowiednie przygotowanie zawodowe, zapewniające najwyższą jakość kształcenia15. 

 

Prowadzenie specjalistycznego kursu wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, wydanej na czas określony.16 

 

Egzamin przeprowadza właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Za 
przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę, która stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego lub podmiotu upoważnionego. 17 

 Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminu przez podmiot upoważniony sprawuje minister właściwy do 
spraw kultury fizycznej.18 

 

 3014 zł/ 

11457 os. źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_kluby_sportowe_20

04-2006.pdf 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

4.  Detektyw Detektyw jest uprawniony do 

uzyskiwania, przekazywania i  

przetwarzania danych 

osobowych, informacji o 

osobach, przedmiotach i 

zdarzeniach zebranych w 

formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, bez zgody osób, których dane dotyczą, w toku wykonywanych przez niego czynności. a w szczególności19: 1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, 2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności 
w tych stosunkach, 

– co najmniej średnie. 

 

 

 

– zdanie egzaminu na licencję detektywa przed właściwą komisją* albo uzyskanie w trybie odrębnych przepisów decyzji w sprawie uznania kwalifikacji w 
zawodzie detektywa. 

 *W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą, wyznaczeni na wniosek komendanta wojewódzkiego 
Policji, przedstawiciele20: 1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 2) ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania; 3) Komendanta Głównego Policji; 4) komendanta szkoły Policji; 
5) prezesa sadu okręgowego; 6) prokuratora okręgowego; 7) Środowisk naukowych, reprezentujący dziedziny 
wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej, wskazani przez władze szkół wyższych lub innych ośrodków 
naukowych. 

 

 

 

-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, 

przeprowadzonego przez 

3116 zł/ 

442 os. źródło: Odpowiedź 
sekretarza stanu w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji - z upoważnienia ministra –  

na zapytanie nr 3315 z 

dnia 5 marca 2009 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kluby_sportowe_2004-2006.pdf
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b) bezprawnego 

wykorzystywania nazw 

handlowych lub znaków 
towarowych, nieuczciwej 

konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową, 3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom 

ubezpieczeniowym, 4) poszukiwanie osób 
zaginionych lub ukrywających się, 
5) poszukiwanie mienia, 

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 
wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa 

karnego. 

 

 

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, 

Straży 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 (zgodnie ustawą 
z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie ustawy o usługach 
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detektywistycznych (Dz.U. 

11, Nr 6 poz. 17), która 
wchodzi w życie 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) 

 

5.  Pracownik ochrony 

fizycznej 

pierwszego stopnia 

Pracownik ochrony fizycznej 

pierwszego stopnia to osoba posiadająca uprawnienia stałej, lub doraźnej ochrony fizycznej. Może ona dozorować sygnały w systemach alarmowych, które są w nich gromadzone i 
przetwarzane.21 

 

Licencja pierwszego stopnia 

jest wymagana do wykonywania czynności ochrony osób i mienia 
realizowanej w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej przez:  

 

- członków specjalistycznych 
uzbrojonych formacji 

ochronnych, 

- członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, 
- pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób, 
- osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających licencji, 
- pracowników ochrony mających prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego czy użycia 

– ukończenie szkoły podstawowej – legitymowanie się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej 

potwierdzających uzyskanie specjalistycznego wykształcenia,  
albo – pełnienie nienagannej służby w stopniu podoficera 

lub chorążego 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.23 

 

 -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 służby wojskowej.24 

3103 zł/ 

148466 os. (zarówno 
pierwszego jak i 

drugiego stopnia) źródło: Odpowiedź 
sekretarza stanu w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji - z upoważnienia ministra 
- 

na zapytanie nr 3315 z 

dnia 5 marca 2009 
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broni palnej, 

- pracowników ochrony wykonujących zadania na 
obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.  
 Bezpośrednia ochrona fizyczna 
polega na: 

- stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i 
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach 
i systemach alarmowych,  

- konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych 
lub niebezpiecznych.22 

 

 

6.  Pracownik ochrony 

fizycznej drugiego 

stopnia 

Licencja drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności ochrony osób i 
mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej oraz do:  

- opracowywania planów 
ochrony, 

- organizowania i kierowania zespołami pracowników 
ochrony fizycznej.  

 

co najmniej średnie. 

 – legitymowanie się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które 
potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, 
 albo – pełnienie nienagannej służby 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. 

 

 -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 

3112 zł/ 
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wykonywania zadań, 

stwierdzona orzeczeniem 

lekarskim. 

 

7.  Pracownik 

zabezpieczenia 

technicznego 

pierwszego stopnia 

Licencja pracownika 

zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia niezbędna 
jest do:  

 –  Montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i 
mienia, oraz eksploatacji, 

konserwacji i naprawach w 

miejscach ich zainstalowania, –  Montażu urządzeń i środków 
mechanicznego zabezpieczenia 

oraz ich eksploatacji, 

konserwacji, naprawach i 

awaryjnym otwieraniu w 

miejscach zainstalowania. 

 

– zawodowe. 

 – zawodowe techniczne o specjalności: 

elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej,  

albo – przyuczenie do wyżej 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. 

 

 -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. 

 

3129 zł/ 

20 899 os. (zarówno 
pierwszego i drugiego 

stopnia) źródło: Odpowiedź 
sekretarza stanu w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji - z upoważnienia ministra 
- 

na zapytanie nr 3315 z 

dnia 5 marca 2009 

8.  Pracownik 

zabezpieczenia 

technicznego 

drugiego stopnia 

Licencja pracownika 

zabezpieczenia technicznego 

drugiego stopnia służy do: 

- Montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i 
mienia, oraz eksploatacji, 

konserwacji i naprawach w 

miejscach ich zainstalowania 

co najmniej średnie 

 – 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. 

 

 -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, 

3005 zł/ 
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- Montażu urządzeń i środków 
mechanicznego zabezpieczenia 

oraz ich eksploatacji, 

konserwacji, naprawach i 

awaryjnym otwieraniu w 

miejscach zainstalowania, 

oraz do: 

- opracowywania projektów 
zabezpieczenia technicznego, 

- organizowania i kierowania zespołami pracowników 
zabezpieczenia technicznego. 

 

-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. 

 

9.  Strażak Strażak realizuje zadania 
zawodowe w zakresie ratowania zagrożonych ludzi, zwierząt, mienia i środowiska w związku z:  –  walką z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi  –  akcjami ratownictwa 

technicznego  –  akcjami ratownictwa 

chemiczno-ekologicznego  –  akcjami ratownictwa 

medycznego 

 

co najmniej średnie 

 

 

 spełnienie warunków 
fizycznych i psychicznych 

do pracy w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej 

 

2999 zł/ 

30 071 os. źródło:http://www.str

az.gov.pl/data/other/p

df_2/biuletyn_za_2009

/BIUL_roz6.pdf 

10.  Technik pożarnictwa 

Technik pożarnictwa to osoba przygotowana do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Jego 
przygotowanie zawodowe umożliwia także podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, 
jednostkach administracji państwowej, samorządu 
terytorialnego oraz podmiotach 

gospodarczych. owego systemu 

ratowniczo-gaśniczego. 
 

co najmniej średnie. posiadanie tytułu zawodowego technika 
pożarnictwa. 

 

 spełnienie warunków 
fizycznych i psychicznych 

do pracy w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej. 

 

3093 zł/ 

http://www.straz.gov.pl/data/other/pdf_2/biuletyn_za_2009/BIUL_roz6.pdf
http://www.straz.gov.pl/data/other/pdf_2/biuletyn_za_2009/BIUL_roz6.pdf
http://www.straz.gov.pl/data/other/pdf_2/biuletyn_za_2009/BIUL_roz6.pdf
http://www.straz.gov.pl/data/other/pdf_2/biuletyn_za_2009/BIUL_roz6.pdf
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11.  Inżynier pożarnictwa 

Inżynier pożarnictwa jest specjalistą w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, wykonującym zadania związane z ochroną życia, zdrowia, mienia i środowiska, między innymi w ramach 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
 

wyższe. 

 posiadanie tytułu zawodowego inżyniera 

pożarnictwa. 

 spełnienie warunków 
fizycznych i psychicznych 

do pracy w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej 

3702 zł/ 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

12.  Pracownik socjalny 

(specjalizacje I i II 

stopnia) 

Pracownik socjalny - osoba, która organizuje pomoc 
osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym 
w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzi 
poradnictwo w sprawach 

socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. 
- możliwe do zdobycia: 
specjalizacja I stopnia (mająca 

na celu uzupełnienie wiedzy i 

doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników 
socjalnych) oraz specjalizacja II 

stopnia (mająca na celu 

pogłębienie wiedzy i 

doskonalenie umiejętności 

pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy 

społecznej). 

- średnie zawodowe w zawodzie pracownika 

socjalnego (dyplom uzyskania tytułu w zawodzie 
pracownik socjalny) ALBO 

- wyższe zawodowe o kierunku „praca socjalna”, 
ALBO 

- wyższe o specjalności przygotowującej do 

wykonywania zawodu pracownika socjalnego na 

kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, 
socjologia lub nauki o rodzinie25 

 

-dot. Specjalizacji I stopnia: wymagany egzamin zdany przed regionalną komisją egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych przy urzędach marszałków w samorządach województw (zwana dalej komisją regionalną). 
 ad. komisja regionalna: członków komisji regionalnej powołuje Centralna Komisja 
Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych przy ministrze właściwym do 

spraw zabezpieczenia społecznego (zwana dalej Komisją), przewodniczącego regionalnej komisji 
egzaminacyjnej powołuje Komisja spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa26 

 

-dot. Specjalizacji II stopnia: wymagany egzamin zdany przed Komisją 

 ad. Komisja: członków Komisji powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji ze swojego składu27.  

 

 

-Dot. Pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach adopcyjno- opiekuńczych: powinien posiadać co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną. (nie dotyczy osób, które ukończyły studia 
magisterskie z prawa, lub posiadają tytuł zawodowy 
lekarza) 

- dot. Specjalizacji I stopnia: powinien zrealizować 
minimum programowe 28 oraz: posiadać trzyletni staż pracy i zdać egzamin przed regionalną komisją egzaminacyjną 29(patrz: rubryka “Wymagane doświadczenia, egzaminy”)  
- dot. Specjalizacji II 

stopnia: powinien zrealizować 
minimum programowe30 oraz: posiadać I stopień 
specjalizacji lub tytuł 
magistra politologii, 

pedagogiki, psychologii, 

socjologii, nauk o rodzinie, napisać pracę dyplomową, zdać egzamin (patrz: rubryka “Wymagane doświadczenia, egzaminy”) 

2432 zł/ 
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i obronić pracę dyplomową przed Centralną Komisją Egzaminacyjną31 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SPRAWIEDLIWOŚCI 

13.  Syndyk32 Syndyk jest pełnomocnikiem sądu i w jego imieniu zarządza majątkiem firmy lub osoby prywatnej, która została postawiona w stan upadłości prawomocnym wyrokiem sądu. Do syndyka należy nadzór nad majątkiem oraz prawidłowe 
przeprowadzenie postępowania, które ma na celu zlikwidowanie aktywów upadłego dłużnika, ustalenie 
listy wierzycieli oraz przygotowanie podziału uzyskanej sumy pomiędzy 
wierzycieli. 

licencję syndyka, warunkującą wykonywanie 

zawodu syndyka, może uzyskać osoba fizyczna, która ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym; 

 

licencję syndyka, warunkującą wykonywanie zawodu 

syndyka, może uzyskać osoba fizyczna, która: 1. w okresie 15 lat przed złożeniem 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; 2. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed 
Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra 

Sprawiedliwości; 

 

licencję syndyka, 

warunkującą wykonywanie 

zawodu syndyka, może 

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. posiada 

nieposzlakowaną opinię; 5. nie była karana za 
przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

6. nie jest podejrzana albo 

oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub 

przestępstwo skarbowe; 

7. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych 
Krajowego Rejestru 

Sądowego; 

8. jest zdolna, ze względu 

na stan zdrowia, do 

wykonywania 

czynności syndyka. 

 

2427 zł/ 

370 os. źródło: 
http://ms.gov.pl/pl/lis

ta-osob-posiadajacych-

licencje-syndyka/# 

http://ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-syndyka/
http://ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-syndyka/
http://ms.gov.pl/pl/lista-osob-posiadajacych-licencje-syndyka/
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14.  Tłumacz przysięgły Tłumacz przysięgły jest osobą 
zaufania publicznego i 

specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i 
odpisy wykonane przez inne 

osoby 

tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która: 
1) ukończyła magisterskie studia wyższe na 

kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia 
wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego 
języka. 

 

tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która: 
1) złożyła 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". 
tłumaczem przysięgłym 
może 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. 

 

2469 zł/ 

9321 os.: 

http://bip.ms.gov.pl/pl

/rejestry-i-

ewidencje/tlumacze-

przysiegli/lista-

tlumaczy-

przysieglych/search.ht

ml?Title=1&Reg=1 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW TRANSPORTU33 

15.  Dyżurny ruchu Dyżurny ruchu to 
wykwalifikowany pracownik kolei, którego głównym obowiązkiem jest prowadzenie ruchu na stacji i przyległych 
szlakach. 

 Pozostałe zadania dyżurnego 
ruchu to: – obsługa urządzeń na 
posterunku ruchu – przygotowanie drogi przebiegu pociągu – powiadamianie dróżników na 
przejazdach kolejowych o odjeździe pociągów – wydawanie ostrzeżeń i rozkazów pisemnych 

a) średnie i tytuł zawodowy – technik o specjalności 

związanej z ruchem i przewozami kolejowymi, 

b) średnie. 

 

 

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

szkolenia praktycznego, – odbycie 5 dni zajęć próbnych pod nadzorem, 
 

b) średnie – odbycie 43-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, – odbycie 10 dni zajęć próbnych pod nadzorem, 
– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

1361 zł/ 

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Title=1&Reg=1
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Title=1&Reg=1
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Title=1&Reg=1
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Title=1&Reg=1
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Title=1&Reg=1
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Title=1&Reg=1
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Title=1&Reg=1
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– obserwacja wjazdów, wyjazdów i przejazdów pociągów – podawanie sygnałów – organizacja pracy 

manewrowej na stacji – nadzór nad innymi 

pracownikami 

 

16.  Nastawniczy Nastawniczy - to pracownik kolei, pracujący w nastawni, który wykonuje polecenia dyżurnego ruchu. 
zasadnicze zawodowe 

 

 

– odbycie 17-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, – odbycie pod nadzorem 5 dni zajęć próbnych na 
stanowisku nastawniczego, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

1358 zł/ 

17.  Zwrotniczy Zwrotniczy - osoba, która obsługuje nastawiane 
zwrotnice; ustawia potrzebne położenie zwrotnic i wykolejnic znajdujących się na drodze przebiegu pociągów, zamykając 
je na zamki kluczowe 

przekazywane nastawniczemu i dyżurnemu ruchu ręcznie 

 

zasadnicze zawodowe – odbycie 10-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, – odbycie pod nadzorem 3 dni zajęć próbnych, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

1357 zł/ 

18.  Kierownik pociągu Kierownik pociągu − pracownik 
kolejowy odpowiedzialny za obsługiwany pociąg na danym 
odcinku drogi. Podlegają mu 
wszyscy pracownicy obsługujący pociąg z wyjątkiem pracowników kontroli wewnętrznej 

Kierownik pociągu pasażerskiego 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 

pasażerskiego, 

b) zasadnicze zawodowe – 1 rok pracy na 

stanowisku ustawiacza lub odbycie przygotowania 

zawodowego. 

 

Kierownik pociągu gospodarczego i roboczego – 

zasadnicze zawodowe. 

 

Kierownik pociągu pasażerskiego i towarowego: – odbycie 26-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego, według programu 
pracodawcy, z tym że 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 stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego, według programu 
pracodawcy, z tym że kandydaci z tytułem 
zawodowym – technik o specjalności związanej z 

ekonomiką transportu kolejowego albo z ruchem i 

przewozami kolejowymi nie podlegają szkoleniu 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem lekarskim, – 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 ukończyć 
szkolenie organizowane 

przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego. 34 

 

1355 zł/ 
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teoretycznemu, – odbycie pod nadzorem 3 dni zajęć próbnych, 
– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

19.  Ustawiacz Ustawiacz - osoba, która kieruje 
pracami manewrowymi i 

ruchami taboru kolejowego, 

wykonywanymi przez 

manewrowych, w celu 

odpowiedniego zestawienia pociągów oraz obsługi punktów załadunkowych i wyładunkowych, zgodnie z 
zasadami prowadzenia ruchu 

kolejowego i sygnalizacji. 

 

a) średnie – zawodowy staż pracy: 1 rok w zespole 

manewrowym, 

b) zasadnicze zawodowe – zawodowy staż pracy: 3 

lata w zespole manewrowym. 

 

– odbycie 15-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, – odbycie pod nadzorem 10-dniowych zajęć próbnych, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału 
terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

1354 zł/ 

20.  Manewrowy Manewrowy- osoba która zajmuję się sprzęganiem i rozprzęganiem wagonów i pojazdów trakcyjnych w 
spoczynku i w ruchu, 

zabezpieczaniem odstawionego 

taboru kolejowego przed zbiegnięciem, rozpinaniem wagonów podczas wykonywania pracy na górkach rozrządowych,  wykonywaniem płozowania podczas pracy rozrządowej w I i II strefie 

hamowania, obsługiwaniem przydzielonych 
zwrotnic w czasie 

wykonywania pracy 

manewrowej, sprawdzaniem stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa, 
sprawdzaniem i przeprowadzanie składów pociągów do obsługi ruchu pasażerskiego, wykonywaniem prac związanych z 
odpowiednim zestawianiem, 

odstawianiem i  dostawianiem wagonów w składzie pociągów, przestrzeganiem warunków 

zasadnicze zawodowe. – odbycie 22-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego, według programu 
pracodawcy, – odbycie pod nadzorem 14-dniowych zajęć próbnych, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją 
kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– 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 ukończyć 
szkolenie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego.35 

 

1378 zł/ 
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bezpieczeństwa higieny pracy 
przy niebezpiecznej pracy z taborem będącym w ruchu, 
wykonywaniem prac 

związanych ze sprzęganiem i rozprzęganiem taboru 
kolejowego podczas jego postoju, a także w ruchu przy 
prowadzeniu pracy rozrządowej na górkach rozrządowych, zabezpieczaniem wagonów od zbiegnięcia, przy zastosowaniu płoz hamulcowych i prostych narzędzi. 
 

21.  Rewident taboru Rewident taboru kolejowego - 

pracownik kolei wykonujący prace związane z naprawą i 
badaniem stanu technicznego 

taboru kolejowego znajdującego się w 
lokomotywowniach i wagonowniach oraz pociągów w obrębie posterunku i stacji, pod kątem bezpieczeństwa ruchu pociągów, posługując się narzędziami i przyrządami 
pomiarowymi 

 

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

b) zasadnicze zawodowe w specjalności 

mechanicznej lub elektrycznej. 

 

 

 a) średnie: – 1 rok stażu 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, 

– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

Brak danych/  

22.  Automatyk Automatyk sterowania ruchem 

kolejowym - osoba, która 
samodzielnie prowadzi prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na 
przejazdach kolejowych 

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. 

 

a) automatyk sterowania ruchem kolejowym: – zawodowy staż 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 staż pracy: 1,5 roku 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, oraz – prace na torach czynnych może wykonywać pod 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

 

4468 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

32 

 

nadzorem, – staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne według 
programu pracodawcy, – odbycie szkolenia teoretycznego z tym że kandydaci z tytułem zawodowym – technik o specjalności 

związanej ze sterowaniem ruchem kolejowym nie 

podlegają szkoleniu teoretycznemu, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

Pracownik w celu uzyskania potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedza 

z zakresu: 

a) zasad budowy, działania oraz warunków 

technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-

pomiarowych i montażowych, 

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony 

przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy, 

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub 

innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń 

lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;36 

 

Sprawdzenia posiadania kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „Komisja”, w drodze organizowanego przez nią egzaminu.37 

 Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat 
przez: 

1) Prezesa URE; 2) właściwych ministrów i Szefów Agencji (ABW, AW, 
CBA)– w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji 
gazowych, elektrycznych i cieplnych w jednostkach organizacyjnych podległych tym ministrom lub Szefom 
Agencji lub przez nich nadzorowanych; 3) ministra właściwego do spraw transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji 
energetycznych stosowanych w jednostkach 

organizacyjnych transportu kolejowego.38 

 

23.  Toromistrz Toromistrz - osoba, która sprawuje nadzór nad stanem nawierzchni, torów, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz 
a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik o 

specjalności związanej z budową i utrzymaniem 

nawierzchni kolejowej, 

b) zasadnicze zawodowe o specjalności związanej z 

a) średnie: – staż zawodowy – 1 rok, – odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według programu pracodawcy, 
– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, 
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nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy i bezpieczeństwo pociągów, poprzez osłonięcie miejsc uszkodzeń i pracy 

budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej. 

 

– odbycie szkolenia teoretycznego, według programu 
pracodawcy, z tym że kandydaci z tytułem 
zawodowym – technik nie podlegają szkoleniu 

teoretycznemu, – odbycie pod nadzorem 24-dniowych zajęć próbnych, 
b) zasadnicze zawodowe: – staż zawodowy – 3 lata, – odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według programu pracodawcy, – odbycie szkolenia teoretycznego, według programu 
pracodawcy, – odbycie pod nadzorem 24-dniowych zajęć próbnych, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– znajomość specyficznych warunków wykonywania 

pracy u danego 

pracodawcy. 

 

24.  Mostowniczy Mostowniczy-Organizowanie, kierowanie i nadzór nad utrzymaniem obiektów inżynieryjnych 

średnie oraz tytuł zawodowy technik w specjalności 

związanej z budową i utrzymaniem dróg i mostów. 
 

– 5 lat stażu pracy, – odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według programu pracodawcy, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, z tym że kandydaci z tytułem 
zawodowym – technik o specjalności związanej z 

budową i utrzymaniem dróg i mostów nie podlegają 
szkoleniu teoretycznemu, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

2249 zł/ 

25.  Dróżnik 
obchodowy 

Dróżnik obchodowy-

Dozorowanie linii kolejowych poprzez wzrokową kontrolę stanu elementów 
infrastruktury. 

zasadnicze zawodowe – 1 rok pracy przy robotach torowych, – odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia 

praktycznego na odcinakach linii kolejowych według 
programu pracodawcy, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, z tym że kandydaci z tytułem 
zawodowym – technik o specjalności 

związanej z budową i utrzymaniem dróg kolejowych 
nie podlegają szkoleniu teoretycznemu, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

 

26.  Dróżnik 
przejazdowy 

Dróżnik  przejazdowy- Obsługa urządzeń zabezpieczających przejazd. Osłanianie pociągów 
zatrzymywanych na szlaku. 

Konserwowanie i 

utrzymywanie przejazdu i 

zasadnicze zawodowe. 

 

– odbycie 7 dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego, według programu 
pracodawcy, z tym że kandydaci z tytułem 
zawodowym – technik o specjalności 

związanej z ruchem i przewozami kolejowymi lub 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
6541 zł/ 
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nawierzchni kolejowej w 

granicach przejazdu 

budową i utrzymaniem dróg kolejowych nie podlegają 
szkoleniu teoretycznemu, – odbycie pod nadzorem 3-dniowych zajęć próbnych,  – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

pracy u danego 

pracodawcy. 

 Ponadto dróżnicy 

przejazdowi  

winni ukończyć szkolenie 
organizowane przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego.39 

 

27.  Pomocnik 

maszynisty 

pojazdu 

trakcyjnego 

Prowadzenie pod nadzorem i obsługa elektrycznego, 
spalinowego lub parowego 

pojazdu trakcyjnego. 

Przygotowanie pojazdu do 

pracy, usuwanie typowych uszkodzeń 

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) złożony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko 

pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji, d) złożony egzamin kwalifikacyjny na kierowcę 
lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM. 

 

a) średnie oraz tytuł zawodowy technik: – 3 miesiące stażu pracy przy naprawie i utrzymaniu pojazdów kolejowych odpowiedniej trakcji, – odbycie 35-dniowego stażu 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 stażu pracy przy naprawie i utrzymaniu pojazdów kolejowych odpowiedniej trakcji, – odbycie 65-dniowego stażu stanowiskowego i 

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

 c) złożony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko 

pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji: – co najmniej 6 miesięcy stażu pracy na stanowisku 

pomocnika maszynisty w innym rodzaju trakcji, – odbycie 45-dniowego stażu stanowiskowego i 

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

 d) złożony 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 stażu stanowiskowego 

i szkolenia praktycznego w zależności od rodzaju 

trakcji, na którą kandydat jest szkolony, – odbycie 41- lub 79-dniowych zajęć próbnych pod 
nadzorem w zależności od rodzaju trakcji, na którą 
kandydat jest szkolony, 

 – odbycie szkolenia teoretycznego według odrębnego 

programu nauczania, 

– 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, w celu 

uzyskania potwierdzenia 

posiadanych 

kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z 
zakresu: 

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 
wykonywania prac 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań 
bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, e) instrukcji postępowania 

3401 zł/ 
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– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

 

w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;40 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra właściwego do spraw 
transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 

kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.41 

 

 

28.  Maszynista 

pojazdu 

trakcyjnego 

Prowadzenie i obsługa 
elektrycznego, spalinowego lub 

parowego pojazdu trakcyjnego. 

Przygotowanie pojazdu do 

pracy, usuwanie typowych uszkodzeń. 
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. 

 

a) zawodowy staż 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 zależności na jaką trakcję jest kandydat szkolony, – odbycie 15-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego dla trakcji elektrycznej lub 

spalinowej, – odbycie 20-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem 
dla danego rodzaju trakcji elektrycznej lub spalinowej, b) złożenie egzaminu kwalifikującego na stanowisko 

maszynisty w innym rodzaju trakcji, – zawodowy staż 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 stażu 

stanowiskowego i szkolenia praktycznego dla trakcji 

– 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, w 

celu uzyskania 

potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z 
zakresu: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi 
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parowej, – odbycie 30-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem 
dla danego rodzaju trakcji, 

c) zawodowy staż 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, 

– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

 

urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 
wykonywania prac 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;42 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra właściwego do spraw 
transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 

kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.43 

 

29.  Kierowca 

lokomotywy 

spalinowej o mocy 

do 300 KM 

Kierowca lokomotywy 

spalinowej o mocy do 300 KM-Prowadzenie i obsługa 
lokomotywy spalinowej 

a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik w 

specjalności mechanicznej, 

b) zasadnicze zawodowe w specjalności 

mechanicznej. 

 

a) wykształcenie średnie: – 1 rok stażu pracy, b) wykształcenie zasadnicze zawodowe: – 2 lata stażu pracy, 

– odbycie 45-dniowego przygotowania zawodowego, 

– 30-dniowe zajęcia próbne wykonywane pod 
nadzorem, 

– odbycie szkolenia teoretycznego według programu 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

3047 zł/ 
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pracodawcy, 

– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

 

Ponadto kierowcy 

lokomotywy spalinowej o 

mocy do 300 KM o przekładni elektrycznej,  w 

celu uzyskania 

potwierdzenia posiadanych 

kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z 
zakresu: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 
wykonywania prac 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub 
innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;44 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra właściwego do spraw 
transportu – w zakresie 

eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 
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kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.45 

 

30.  Kierowca drezyny i wózka 
motorowego 

Prowadzenie pojazdu 

kolejowego na szlaku i po 

torach stacyjnych lub drogach. Konserwacja sprzętu. 
a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik o 

specjalności mechanicznej, 

b) zasadnicze zawodowe o specjalności 

mechanicznej. 

 

a) średnie – 3 miesięczny staż pracy na stanowiskach 

rzemieślniczych przy naprawie i utrzymaniu pojazdów 
pomocniczych z napędem motorowym, 

b) zasadnicze zawodowe – 6 miesięczny staż pracy na stanowiskach 

rzemieślniczych przy naprawie i utrzymaniu pojazdów 
pomocniczych z napędem motorowym, 

– odbycie 63-dniowego stażu stanowiskowego i 

szkolenia praktycznego, 

– odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, 

– 12-dniowe zajęcia próbne wykonywane pod 
nadzorem, 

– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 

pracy u danego 

pracodawcy. 

 

Brak danych/  

31.  Maszynista wieloczynnościowy
ch i ciężkich 
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 żurawia 

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 

a) średnie oraz tytuł zawodowy – technik w 

specjalności mechanicznej, elektrotechnicznej lub 

elektrycznej, 

b) zasadnicze zawodowe o specjalności 

mechanicznej, elektrotechnicznej lub elektrycznej. 

 

a) średnie: – roczny staż pracy, w tym 6-miesięczny przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót 
nawierzchniowych i budowlanych, 

b) zasadnicze zawodowe: – 2-letni staż pracy na stanowiskach rzemieślniczych przy utrzymaniu i naprawie maszyn do robót 
nawierzchniowych i budowlanych, 

– odbycie stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego według programu pracodawcy; 
– odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy; 

– 20-dniowe zajęcia próbne wykonywane pod 
nadzorem; 

– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. (dodatkowy egzamin dla: maszynistów kierujących 

pojazdem kolejowym, maszynistów obsługujących 

maszyny pozostające pod nadzorem dozoru technicznego, maszynistów obsługujących maszyny 

energetyczne). 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

Ponadto maszyniści 

wieloczynnościowych i 

ciężkich maszyn do kolejowych robót 
budowlanych i kolejowej 

sieci trakcyjnej, w celu 

uzyskania potwierdzenia 

posiadanych 

kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z 
zakresu: 

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 
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naprawy podtorza, 

13) maszynista wymieniarki podkładów, 
14) maszynista odśnieżarki 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. 

 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 
wykonywania prac 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań 
bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;46 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra właściwego do spraw 
transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 

kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.47 

 

32.  Maszynista zakładowy 

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 

– średnie. 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 r48. 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 dłużej niż do dnia 1 grudnia 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

3286 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

40 

 

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. 
 

2017 r. Od dnia 4 grudnia 2010 r. nie prowadzi się 
szkoleń na stanowisko maszynisty zakładowego. 

 

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. 

 Kwalifikacje wymagane od kandydatów do egzaminu: 
Wariant A 1. Złożony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko 

pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego. 

2. Zawodowy staż 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 zależności od rodzaju trakcji, na którą kandydat 

jest szkolony. 

 

Wariant B 1. Złożony egzamin kwalifikacyjny na stanowisko 

maszynisty w innym rodzaju trakcji. 

2. Zawodowy staż 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. Staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne – 

jednostka zatrudniająca pracownika. 

2. Szkolenie teoretyczne – od 20 do 140 godzin w 

zależności od wariantu A czy B - według odrębnego 

programu nauczania. 

3. Zajęcia próbne - wykonywanie czynności pod 

nadzorem. 

 

33.  Dyspozytor ruchu 

metra 

Dyspozytor ruchu metra zajmuję się: 

 

- stałym nadzorem nad ruchem 

pojazdów kolejowych metra i 

średnie. – 1 rok stażu pracy na stanowisku dyżurnego ruchu i 

stacji metra, – odbycie 90-dniowego szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych 

Brak danych/  
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ruchem pasażerów; 

- prowadzeniem ruchu pojazdów na linii; 
- obsługą digitajzera, 

monitorów, urządzeń 
komputerowych; 

- obsługą i nadzorowaniem 

systemów funkcjonujących w 
metrze; 

- sprawowaniem bieżącego nadzoru nad pracą linii, regulowanie ruchu pociągów; 

- obsługą centrali przeciwpożarowej; 
- prowadzeniem i koordynacją 

akcji ratowniczych przeciwpożarowych, 

ewakuacyjnych oraz akcji 

likwidowania skutków awarii i klęsk żywiołowych do czasu przybycia odpowiednich służb i 
jednostek ratowniczych; 

- nadzorowaniem pracy pozostałych dyspozytorów 

(technicznego i 

energetycznego) oraz dyżurnego automatyka w części mającej wpływ na prowadzenie ruchu pociągów, bezpieczeństwo pasażerów 

oraz funkcjonowanie metra; 

- nadzorem nad pracą brygad roboczych i innych służb na 
linii; 

- współpracą z innymi służbami 
w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, 
terrorystyczne); 

- powiadamianiem przełożonych oraz odpowiednich służb 
wymienionych w instrukcjach i 

procedurach o zdarzeniu lub 

wypadku na linii metra, po 

otrzymaniu potwierdzonej 

informacji na ten temat; 

 

– odbycie 30-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

 

warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 
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34.  Dyżurny ruchu i 
stacji metra 

Dyżurny ruchu stacji i metra zajmuję się: 
 

-stałym nadzorem nad ruchem pojazdów kolejowych metra i ruchem pasażerów; 
- prowadzeniem ruchu pojazdów na linii; 
- obsługą digitajzera, monitorów, urządzeń 
komputerowych; 

- obsługą i nadzorowaniem systemów funkcjonujących w 
metrze; 

- sprawowaniem bieżącego nadzoru nad pracą linii, regulowanie ruchu pociągów; 
- obsługą centrali przeciwpożarowej; 
- prowadzeniem i koordynacją 

akcji ratowniczych, przeciwpożarowych, 
ewakuacyjnych oraz akcji likwidowania skutków awarii i klęsk żywiołowych do czasu przybycia odpowiednich służb i 
jednostek ratowniczych; 

- nadzorowaniem pracy pozostałych dyspozytorów 
(technicznego i 

energetycznego) oraz dyżurnego automatyka w części mającej wpływ na prowadzenie ruchu pociągów, bezpieczeństwo pasażerów 
oraz funkcjonowanie metra; 

- nadzorem nad pracą brygad roboczych i innych służb na 
linii; 

- współpracą z innymi służbami 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom (zagrożenie pożarowe, 
terrorystyczne); 

- powiadamianiem przełożonych oraz odpowiednich służb 
wymienionych w instrukcjach i 

średnie. 

 

– zawodowy staż pracy 6 miesięcy, – odbycie 32-dniowego szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, – odbycie 15-dniowych zajęć próbnych pod nadzorem, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 
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procedurach o zdarzeniu lub 

wypadku na linii metra, po 

otrzymaniu potwierdzonej 

informacji na ten temat; 

- prowadzeniem dokumentacji 

pracy. 

 

35.  Manewrowy metra Manewrowy metra zajmuję się: 
 

- rozłączaniem i sprzęganiem 
taboru metra; 

- wykonywaniem prac 

manewrowych zgodnie z poleceniami dyżurnego ruchu 
stacji techniczno - postojowej i 

dyspozytora elektrowozowni; 

- organizowaniem i 

nadzorowanie pracy manewrowej związanej z rozrządem i zestawianiem pociągów oraz obsługą punktów ładunkowych na 
stacji; 

- nadzorem nad załadunkiem/rozładunkiem przewożonych materiałów; 
przestawianiem zwrotnic; 

hamowaniem taboru przy użyciu płoz hamulcowych; 
- pracą w tunelu przy sztucznym oświetleniu; 
- obsługą urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa); 
- dbaniem o bezpieczeństwo ruchu składu manewrowego na 
wszystkich torach i na 

bocznicy; 

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu taboru 
pomocniczego; 

- podawaniem, zgodnie z przepisami, sygnałów wzrokowych i słuchowych w 
czasie wykonywania pracy 

manewrowej. 

Zasadnicze zawodowe – 2 lata stażu pracy w Metrze Warszawskim, – odbycie 9-dniowego szkolenia praktycznego, – odbycie szkolenia teoretycznego według programu 
pracodawcy, – odbycie 10 dni zajęć próbnych pod nadzorem, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

Brak danych/  
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36.  Monter urządzeń 
sterowania ruchem pociągów 

Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów zajmuję się: 
 

- pracami montażowymi i przeprowadzaniem przeglądów urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym (SRK);  

- wykonywaniem testów diagnostycznych i pomiarów na 
nowych i czynnych urządzeniach sterowania 
ruchem kolejowym; 

- wykonywaniem napraw bieżących, remontów i regulacji urządzeń 

średnie oraz tytuł zawodowy – technik o 

specjalności elektrycznej. 

 

– 3 miesiące stażu pracy na stanowisku praktykanta na 

montera urządzeń sterowania ruchem pociągów, – odbycie 13-dniowego szkolenia teoretycznego, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy, 

 

Ponadto monterzy urządzeń sterowania ruchem pociągów, w celu 

uzyskania potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 

wykonywania prac 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;49 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra 

Brak danych/  
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właściwego do spraw 
transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 

kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.50 

 

37.  Monter urządzeń 
zdalnego 

sterowania i 

kontroli 

dyspozytorskiej 

Wykonuje prace 

konserwacyjne, kontrolne, 

pomiarowe i naprawcze urządzeń zdalnego sterowania i 
kontroli dyspozytorskiej metra 

(ZSiKD), z wykorzystaniem 

aparatury kontrolno-

pomiarowej, komputerowych urządzeń diagnostycznych i narzędzi elektromonterskich 
oraz dokumentacji technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i 
instrukcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

średnie oraz tytuł zawodowy – technik w 

specjalności elektronicznej. 

 

– 3 miesiące stażu pracy na stanowisku praktykanta na 

montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli 

dyspozytorskiej, – odbycie 13-dniowego szkolenia teoretycznego, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy, 

 

Ponadto monterzy urządzeń zdalnego 
sterowania i kontroli 

dyspozytorskiej, w celu 

uzyskania potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji, 

powinny wykazać się wiedzą z zakresu: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 
wykonywania prac 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub 
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innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;51 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra właściwego do spraw 
transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 

kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.52 

 

38.  Maszynista pociągu 
metra 

Maszynista pociągu metra 
odpowiada za: 

 

- prowadzenie składu taboru pasażerskiego metra zgodnie z 

harmonogramem jazdy i obowiązującymi przepisami; 
- przestrzeganie rozkładu jazdy 
taboru metra; 

- zmianę kierunku jazdy na stacjach końcowych metra z wykorzystaniem torów 
odstawnych; 

- nadzór nad automatycznym 

podawaniem informacji dla pasażerów o przystankach na 
stacjach metra i ruszaniu metra 

ze stacji; 

- posługiwanie się automatycznymi urządzeniami sterującymi; posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i 
bezprzewodowej; 

średnie oraz tytuł zawodowy technik o specjalności 

elektrycznej lub elektronicznej. 

 

– 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, – złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy, 

 

Ponadto maszynista pociągu metra, w celu 

uzyskania potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 
wykonywania prac 

Brak danych/  
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- ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pasażerów 
metra w trakcie wsiadania i wysiadania z wagonów metra; 
- czuwanie nad bezpiecznym 

przebiegiem jazd; 

- usuwanie drobnych usterek lub zgłaszanie do dyspozytora większych napraw; 
- utrzymywanie w czystości 
kabiny maszynisty, szyby czołowej i reflektorów; obsługiwanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego mu składu taboru pasażerskiego metra; 
- udział w szkoleniach i 
egzaminach kontrolnych; stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas 
eksploatacji pojazdu 

trakcyjnego; 

- posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu metra. 
 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, 

e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;53 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra właściwego do spraw 
transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 

kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.54 

 

39.  Maszynista 

pomocniczych pojazdów 
kolejowych metra 

Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra 
odpowiada za: 

 

- prowadzenie pomocniczego 

pojazdu kolejowego metra 

(zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami) na linii metra, bocznicach i w obrębie innych 
obiektów metra; 
- współprace z dyspozytorami 
elektrowozowni i ruchu oraz dyżurnym stacji techniczno - 
postojowej; 

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

b) zasadnicze zawodowe w specjalności 

mechanicznej lub elektrycznej. 

 

a) średnie: – 1 rok stażu 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, 
– złożenie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez dyrektora oddziału terenowego Urzędu Transportu Kolejowego. 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – znajomość specyficznych warunków wykonywania 
pracy u danego 

pracodawcy. 

 

Ponadto maszyniści pomocniczych pojazdów 
kolejowych metra, w celu 

uzyskania potwierdzenia 

posiadanych 

Brak danych/  
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wykonywanie obsługi 
codziennej pojazdu (przeprowadzanie próby hamulca, próby żurawika, sprawdzanie łączności i innego wyposażenia pojazdu); 
- obsługę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (łączność, hamulce itp.); 
- lokalizowanie usterek i 

wykonywanie drobnych 

napraw; 

- dokumentowanie przyjęcia 
pojazdu do pracy i zdawania go 

po pracy; 

- dbanie o bezpieczeństwo ruchu składu manewrowego na 
wszystkich torach i na 

bocznicy; 

- nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem przewożonych materiałów; 
- obsługę i utrzymanie w należytym stanie technicznym pomocniczych pojazdów 
kolejowych metra - spalinowych pojazdów 
trakcyjnych: lokomotyw manewrowych i wózków 
motorowych (drezyn), zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
ruchu. 

 

 

 

kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z 
zakresu: a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz 

instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków 
wykonywania prac 

kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności 
udzielania pierwszej 

pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;55 

 

Posiadane kwalifikacje potwierdzane są świadectwem wydanym 

przez komisje 

kwalifikacyjne, powoływane przez ministra właściwego do spraw 
transportu – w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

stosowanych w 

jednostkach 

organizacyjnych transportu 

kolejowego. Sprawdzenie spełnienia wymagań 
kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.56 

 

40.  Egzaminator osób ubiegających się o  – wyższe. – posiadane prawo jazdy kategorii B przez okres co 

najmniej 6 lat oraz prawo jazdy do kierowania 

– przedstawienie 

orzeczenia lekarskiego o 

3041 zł/ 
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uprawnienia do 

kierowania pojazdem, osób 
poddawanych 

kontrolnemu 

sprawdzaniu 

kwalifikacji57 

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. 

 

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 należytego 

wykonywania swoich 

obowiązków; – wpis do ewidencji egzaminatorów 
prowadzonej przez marszałka województwa. 
 

41.  Instruktor osób ubiegających się o 
uprawnienie do 

kierowaniem 

pojazdem 

silnikowym albo 

tramwajem58 

 – średnie. 

 

– 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. 

 

– 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. 

 

Brak danych/  

42.  Rzeczoznawca 

samochodowy59 

Rzeczoznawca samochodowy - osoba, która wydaje opinie i sporządza ekspertyzy w 
dziedzinie motoryzacji. Opinie wydawane przez biegłego, 
jakim jest rzeczoznawca samochodowy są podstawą do 
podejmowania decyzji przez sądy, towarzystwa 

– wyższe – 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,60 

(Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego) 

http://www.pzm.pl/Centrum_Certyfikacji_Rzeczozna

– niekaralność wyrokiem 

sądu za przestępstwo 

umyślne, – zobowiązanie do 

przestrzegania zasad 

"Kodeksu etyki zawodowej 

rzeczoznawcy 

samochodowego", – wpis na listę 

Brak danych/  

1378 os. źródło: 
http://bip.mi.gov.pl/pl

/bip/rejestry_i_ewiden

cje/lista_rzecz_sam/px_

lista_rzeczoznawcow_s

amochodowych___stan_

na_dzien_2011_05_26.p

http://www.pzm.pl/Centrum_Certyfikacji_Rzeczoznawcow/O_Centrum_Certyfikacji
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/rejestry_i_ewidencje/lista_rzecz_sam/px_lista_rzeczoznawcow_samochodowych___stan_na_dzien_2011_05_26.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/rejestry_i_ewidencje/lista_rzecz_sam/px_lista_rzeczoznawcow_samochodowych___stan_na_dzien_2011_05_26.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/rejestry_i_ewidencje/lista_rzecz_sam/px_lista_rzeczoznawcow_samochodowych___stan_na_dzien_2011_05_26.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/rejestry_i_ewidencje/lista_rzecz_sam/px_lista_rzeczoznawcow_samochodowych___stan_na_dzien_2011_05_26.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/rejestry_i_ewidencje/lista_rzecz_sam/px_lista_rzeczoznawcow_samochodowych___stan_na_dzien_2011_05_26.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/rejestry_i_ewidencje/lista_rzecz_sam/px_lista_rzeczoznawcow_samochodowych___stan_na_dzien_2011_05_26.pdf
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ubezpieczeniowe. 

 

Rzeczoznawca samochodowy jest specjalistą z zakresu 
techniki samochodowej. Do jego zadań i obowiązków należy 
wydawanie opinii z zakresu uszkodzeń pojazdów po 
awariach i wypadkach 

samochodowych. Po uzyskaniu informacji wydaje ekspertyzę powypadkową, która zawiera 
takie dane jak: dokładna 
identyfikacja pojazdu, ustalenie uszkodzeń pojazdu, lista części samochodowych nadających się do naprawy lub też do wymiany. Opinia może dodatkowo zawierać kosztorys 
naprawy, 

Wydaje opinie o sposobie 

naprawy uszkodzenia pojazdu. Jeśli na skutek wypadku drogowego powstało 
uszkodzenie pojazdu, rzeczoznawca wypowiada się 
na temat najlepszego sposobu 

jego usprawnienia, 

Wydaje opinie o stanie 

technicznym pojazdu, Do obowiązków rzeczoznawcy zaliczamy także wykonywanie badań diagnostycznych, takich jak: badanie układu 
hamulcowego, badanie eksploatacyjne zużycia paliwa, 
badanie pokrycia lakieru 

samochodowego i ustawienia świateł samochodowych, sprawdzanie ciśnienia w kołach 
samochodowych, sprawdzenie 

poziomu oleju silnikowego, badanie skuteczności 
amortyzatorów. 
 

wcow/O_Centrum_Certyfikacji. 

 

 

 

rzeczoznawców 
samochodowych 

prowadzoną przez ministra właściwego do 

spraw transportu 

df 

43.  Doradca do spraw bezpieczeństwa towarów Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych - – wyższe. - posiadanie świadectwa przeszkolenia doradcy do 

spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów 
niebezpiecznych - tzw. "świadectwo doradcy"; 

- ukończone 21 lat, 

- niekaralność za 

przestępstwo umyślne. 

3047 zł/ 
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niebezpiecznych61 osoba, która spełnia rolę koordynatora działań 
podejmowanych przez przedsiębiorcę w zakresie wszelkich czynności związanych z towarami 
niebezpiecznymi. 

 

- świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która 
ukończyła z wynikiem pozytywnym "kurs 
początkowy" dla doradców i złożyła 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. Ważność świadectwa doradcy przedłuża 

się na okres kolejnych 5 lat, jeżeli doradca ukończył, w 
roku poprzedzającym określony datą termin upływu 
ważności świadectwa, "kurs doskonalący" dla doradców i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin 
przed komisją powołaną przez wojewódzkiego 
inspektora transportu drogowego). 

 

 

44.  Kierowca pojazdu 

samochodowego lub zespołu pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 
ton w zarobkowym 

transporcie 

drogowym62 

Osoba która kieruje pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w 
zarobkowym transporcie 

drogowym. 

– podstawowe. 

 

– posiadanie odpowiedniego uprawnienia do 

kierowania pojazdem samochodowym, – uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji 

wstępnej przyspieszonej, – ukończenie szkolenia okresowego. 

 

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 

Brak danych/  
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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 

przewożącym materiały 
niebezpieczne zobowiązany 

jest uzyskać i posiadać przy 

sobie zaświadczenie o 

ukończeniu kursu dokształcającego kierowców pojazdów 

przewożących materiały 
niebezpieczne 

(zaświadczenie ADR). 

 

45.  Kierowca pojazdu 

samochodowego 

przeznaczonego 

konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w 
zarobkowym 

transporcie 

drogowym 

 – podstawowe. – posiadanie odpowiedniego uprawnienia do 

kierowania pojazdem samochodowym; – uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji 

wstępnej przyspieszonej; – ukończenie szkolenia okresowego. 

 

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, 

3047 zł/ 
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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. 

 

46.  Kierowca taksówki  – podstawowe. 

 

– 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 może być dłuższa niż kolejnych 6 

miesięcy z przyczyn zależnych od kierowcy, (egzamin 

przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane 
przez starostę). 

 

- 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 życiu i zdrowiu oraz 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- posiadanie licencji na 

transport drogowy taksówką. 

 

Brak danych/  

47.  Kierujący 
tramwajem 

(motorniczy) 

 – podstawowe. – posiadanie pozwolenia uprawniającego do 

kierowania tramwajem (pozwolenie może 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. 

 

/Brak 3053 zł/ 

48.  Pilot samolotowy 

zawodowy 

Pilot  samolotowy zawodowy - specjalność personelu lotniczego wchodzącego w średnie. 

 

-ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i 

praktycznego w ośrodku szkolenia lotniczego, 

potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

-wiek: ukończone 18 lat, 

-korzystanie w pełni z praw 
publicznych, 

3047 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 
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skład załóg statków 
powietrznych. 

-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 niż 
540 km (300 NM), podczas którego zostały wykonane dwa lądowania z całkowitym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach, c) 10 godzin lotu na dwusterze według wskazań 
przyrządów, z których nie więcej niż 5 godzin może 

być czasem ćwiczeń na urządzeniu treningowym, 

d) 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niż: – 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 

 

-posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

prawnych, 

-nie skazanie 

prawomocnym wyrokiem 

za popełnienie 

przestępstwa, 

-świadectwo radiotelefonisty w służbie 

lotniczej orzeczenie 

lotniczo-lekarskie klasy 1. 

 

49.  Pilot samolotowy 

liniowy 

Pilot samolotowy liniowy -specjalność personelu lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
powietrznych. 

średnie. -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 że ubiega się o równoczesne wydanie 
brakujących mu uprawnień wymienionych pod lit. a 

oraz b; 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 równoważnymi do kategorii samolotów transportowych lub zgodnie z przepisami 
JAR-23 albo przepisami równoważnymi 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, 

-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 służbie 

lotniczej orzeczenie 

lotniczo-lekarskie klasy 1. 

 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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c) 200 godzin przelotów jako pilot dowódca samolotu, 
w tym nie więcej niż 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 niż 30 godzin może 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. 

 

50.  Pilot śmigłowcowy 
zawodowy 

Pilot śmigłowcowy zawodowy -specjalność personelu lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
powietrznych. 

średnie. -ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i 

praktycznego w ośrodku szkolenia lotniczego, 

potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

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

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 niż 
185 km (100 NM), podczas którego zostały wykonane 
dwa lądowania z całkowitym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach (10 godzin przelotu, wykonanego w charakterze dowódcy śmigłowca, może 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 niż 5 godzin lotu 

może być zaliczonych na urządzeniu treningowym, 

d) 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niż: – 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. 

 

-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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 1. 

 

Brak danych/  

51.  Pilot śmigłowcowy 
liniowy 

Pilot śmigłowcowy liniowy -specjalność personelu średnie. -ukończenie i zaliczenie szkolenia teoretycznego i 

praktycznego w ośrodku szkolenia lotniczego, 

-wiek: ukończone 21 lat, 

-korzystanie w pełni z praw 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
powietrznych. 

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 równoważnymi lub na śmigłowcach certyfikowanych w tych kategoriach według innych równoważnych przepisów, bądź też na śmigłowcach, na których zgodnie z przepisami JAR-OPS lub zgodnie z innymi równoważnymi przepisami wymagana jest załoga wieloosobowa, b) 250 godzin lotu jako pilot dowódca śmigłowca, w 
tym nie więcej niż 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 niż 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 może być zawarty w ogólnym czasie lotów, wymienionym pod lit. b, d) 70 godzin lotu według wskazań przyrządów, z których nie więcej niż 30 godzin może być 
wykonanych na urządzeniu treningowym, e) 100 godzin lotu w nocy w charakterze dowódcy 
albo drugiego pilota śmigłowca, 
-zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego 

 

publicznych, 

-posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

prawnych, 

-nie skazanie 

prawomocnym wyrokiem za popełnienie 
przestępstwa, 

-świadectwo radiotelefonisty w służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 1. 

 

52.  Pilot 

wiatrakowcowy 

zawodowy 

Pilot wiatrakowcowy 

zawodowy- specjalność 
personelu lotniczego wchodzącego w skład załóg statków powietrznych. 

średnie. 

 

-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. 

 

-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 służbie 

lotniczej, 

3050 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 1. 

 

53.  Pilot sterowcowy 

liniowy 

Pilot sterowcowy liniowy -specjalność personelu lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
powietrznych. 

średnie. -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 że 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 niż 200 km (czas 20 godzin przelotu 

samodzielnego może 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. 

 

-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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 1. 

 

Brak danych/  

54.  Pilot sterowcowy 

zawodowy 

Pilot sterowcowy zawodowy -specjalność personelu 
lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
powietrznych. 

średnie. - 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 niż 50 km ( jeżeli kandydat 

posiada licencję pilota balonu wolnego i wykonał co 
najmniej 60 godzin lotu na balonach jako pilot dowódca, powyższe wymagania może spełnić po 

-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 służbie 

lotniczej, 

3076 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 
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wykonaniu nie mniej niż 6 godzin lotu jako dowódca 
sterowca, przy zachowaniu wymagań określonych w 

lit.b) zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego. 

 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 1. 

 

55.  Pilot balonu 

wolnego 

Pilot balonu wolnego -

specjalność personelu lotniczego 
wchodzącego w skład załóg 
statków powietrznych. 

co najmniej ponadgimnazjalne lub równorzędne, a 

jeżeli z licencji wynika uprawnienie do 

wykonywania zawodowego czynności pilota – średnie. 

 

-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. 

 

-wiek: ukończone 17 lat, a 

jeżeli 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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 2. 

 

Brak danych/  

56.  Pilot szybowcowy Pilot szybowcowy -specjalność 
personelu lotniczego 

wchodzącego w skład załóg 
statków powietrznych. 

co najmniej ponadgimnazjalne lub równorzędne, a 

jeżeli z licencji wynika uprawnienie do 

wykonywania zawodowego czynności pilota – średnie. 

 

-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 niż 50 km, 

-zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego. 

 

-wiek: ukończone 16 lat , a 

jeżeli 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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 2. 

 

3115 zł/ 

57.  Nawigator lotniczy Nawigator lotniczy- -specjalność personelu średnie. -szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku 

szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi 

-wiek: ukończone 18 lat, 

-korzystanie w pełni z praw Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
powietrznych. 

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 niż 100 

godzin lotu może być wykonane na urządzeniu 

treningowym zaakceptowanym do tego celu przez 

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 50 godzin lotu 

może być zaliczone jeżeli zostało wykonane w 
charakterze pilota), 

-zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego. 

 

publicznych, 

-posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

prawnych, 

-nie skazanie 

prawomocnym wyrokiem za popełnienie 
przestępstwa, 

-świadectwo radiotelefonisty w służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 2. 

 

58.  Mechanik pokładowy 

Mechanik pokładowy- -specjalność personelu lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
powietrznych. 

co najmniej średnie. 

 

-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 niż: 

a) 50 godzin lotu może być wykonane na urządzeniu 

treningowym zaakceptowanym do tego celu przez 

Prezesa Urzędu, 

b) 25 godzin lotu może być zaliczone, jeżeli 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 niż 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 wyposażenia w przyrządy pokładowe i systemy 
nawigacyjne oraz kierowania lotem, 

-zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego. 

 

-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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 2. 

 

2396 zł/ 

59.  Radiooperator pokładowy 

Radiooperator pokładowy -specjalność personelu lotniczego wchodzącego w skład załóg statków 
średnie. -szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku 

szkolenia lotniczego, potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

-wykonanie co najmniej 20 godzin lotu, na statku 

-wiek: ukończone 18 lat, 

-korzystanie w pełni z praw 
publicznych, 

-posiadanie pełnej 
2391 zł/ 
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powietrznych. powietrznym wyposażonym w radiostacje łączności 

radiotelegraficznej i radiotelefonicznej, wykonując 

czynności radiooperatora pokładowego pod nadzorem 
upoważnionego przez ośrodek szkolenia lotniczego 

radiooperatora posiadającego uprawnienia dotyczące 

typu (nie więcej niż 10 godzin lotu może być 
zastąpione lotami na symulatorze albo ćwiczeniami na 

innym urządzeniu treningowym aprobowanym przez 

prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego), 

-zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego. 

 

zdolności do czynności 

prawnych, 

-nie skazanie 

prawomocnym wyrokiem za popełnienie 
przestępstwa, 

-świadectwo radiotelefonisty w służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 2. 

 

60.  Skoczek 

spadochronowy 

zawodowy 

Skoczek spadochronowy -specjalność personelu 
lotniczego. 

średnie. 

 

-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. 

 

-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. 

 

2396 zł/ 

61.  Mechanik obsługi 
technicznej statku 

powietrznego 

Mechanik obsługi technicznej 
statku powietrznego -specjalność personelu 
lotniczego. 

średnie. 

 

-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. ciężarze do 

startu nieprzekraczającym 5700 kg, jeżeli ma być 
uprawniony do poświadczenia obsługi 
wykonywanej: 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. ciężarze do startu 

przekraczającym 5700 kg  – 4 lata w charakterze mechanika poświadczenia obsługi wszystkich zespołów statku powietrznego, a 

jeżeli ukończył szkolenie teoretyczne i praktyczne w 

tym zakresie – 2 lata; 3) statku powietrznego jako całości: sterowca, balonu 

wolnego i szybowca, jeżeli ma być uprawniony do 

poświadczenia obsługi wykonywanej: a) wyłącznie osobiście – 2 lata, 

-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. 

 

2393 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

61 

 

b) wykonywanej przez inne osoby pod nadzorem – 4 

lata 

-zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego. 

 

62.  Praktykant- 

kontroler ruchu 

lotniczego 

 średnie − szkolenie teoretyczne i praktyczne (na symulatorze) 

w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego, 

potwierdzone odpowiednimi świadectwami, − posiadanie co najmniej jednego z niżej 

wymienionych uprawnień lotniczo-operacyjnych: 

- kontroli lotniska wizualnej, 

- kontroli lotniska instrumentalnej, 

- kontroli zbliżania proceduralnej, 

- kontroli zbliżania 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. 

 

− 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. 

 

4118 zł/ 

63.  Kontroler ruchu 

lotniczego 

Kontroler ruchu lotniczego - 

kieruje ruchem lotniczym zarówno na płycie lotniska jak i 
w powietrzu. Kieruje samoloty 

na odpowiednie i optymalne pasy startowe w zależności od warunków pogodowych i możliwości logistycznych 
lotniska. W powietrzu 

nakierowuje pilotów na pasy do lądowania, ustala które maszyny mają lądować w jakiej kolejności, pilnuje by znajdowały się od siebie w bezpiecznej odległości. W trakcie lotu kontroler również  
utrzymuje kontakt z pilotami, pilnując aby nie zbaczali z 
kursu, aby maszyna znajdowała się w trakcie rejsu w bezpiecznej odległości od innych, informując pilotów o 
pogodzie.  

średnie. 
 

-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 niżej wskazanych 

uprawnień lotniczo- operacyjnych: 

-kontroli lotniska wizualnej, 

-kontroli lotniska instrumentalnej, 

-kontroli zbliżania proceduralnej, 

-kontroli zbliżania radarowej, 

-kontroli obszaru proceduralnej, 

-kontroli obszaru radarowej, 

-znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na 

poziomie umożliwiającym zdobycie umiejętności 

wymaganych do pozytywnego zaliczenia szkolenia, 

-odbycie określonej w programie szkolenia na każdy 

rodzaj uprawnienia, szkolenia praktycznego na 

symulatorze i na stanowisku operacyjnym . Jeżeli 

program nie przewiduje szkolenia symulatorowego albo szkolenie to nie zostało przeprowadzone, 
czasy szkolenia lub liczby praktycznych ćwiczeń na 

stanowisku pracy nie mogą być mniejsze niż: 

1) 90 godzin albo okres 1 miesiąca, na uprawnienie 

lotnicze kontroli lotniska; w zależności od tego, który z tych wymiarów czasowych oznacza dłuższy 

rzeczywisty czas szkolenia; 

-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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 3. 

 

4118 zł/ 
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2) 180 godzin albo okres 3 miesięcy, na uprawnienia 

lotnicze kontroli: 

a) zbliżania, 

b) obszaru, 

c) obszaru radarowej, 

w zależności od tego, który z tych wymiarów czasowych oznacza dłuższy rzeczywisty czas 

szkolenia; 

3) 180 godzin albo okres 3 miesięcy na uprawnienia 

lotnicze kontroli radarowej zbliżania, w zależności od tego, który z tych wymiarów czasowych oznacza dłuższy 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 może być mniejsza niż 100., 

-zdanie teoretycznego i praktycznego (symulator + 

stanowisko operacyjne) egzaminu państwowego. 

 

64.  Dyspozytor 

lotniczy 

Dyspozytor lotniczy - specjalność personelu 
lotniczego. 

średnie. -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 

-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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 3. 

 

Brak danych/  
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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 

upoważnionego 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. 

 

65.  Informator służby 
informacji 

powietrznej 

Informator służby informacji 
powietrznej - specjalność 
personelu lotniczego 

co najmniej średnie -szkolenie teoretyczne i praktyczne w ośrodku szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego i informatorów służby informacji powietrznej, 

potwierdzone odpowiednimi świadectwami, 

-zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu 

państwowego. 

 

-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 służbie 

lotniczej, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 3. 

 

Brak danych/  

66.  Technik- mechanik 

lotniczy 

Technik- mechanik lotniczy- Prowadzi naprawy główne 
(remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków 
powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia 
lotniczego; zapewnia 

wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły 
lub ich wyposażenie lotnicze.  
 

średnie spełnienie wymagań PART-6663 

 

-korzystanie w pełni z praw 
publicznych, 

-pełna zdolność do 

czynności prawnych, 

-zaświadczenia o 

niekaralności, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 3. 

 

Brak danych/  
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67.  Technik awionik Technik awioniki- obsługujący elektronikę na pokładach 
statkach powietrznych. 

Średnie spełnienie wymagań PART-6664 

 

-korzystanie w pełni z praw 
publicznych, 

-pełna zdolność do 

czynności prawnych, 

-zaświadczenia o 

niekaralności, 

-orzeczenie lotniczo-

lekarskie klasy 3. 

 

Brak danych/  

68.  Diagnosta 

uprawniony do 

wykonywania badań 
technicznych pojazdów 

Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów- osoba 

odpowiedzialna za wykonywanie badań technicznych pojazdów 

wyższe techniczne lub średnie techniczne. 

 

- posiadanie wyższego 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 wyższego wykształcenia technicznego o 
specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów 

albo 

-posiadanie średniego wykształcenia technicznego o 
specjalności innej niż 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. 

 

/Brak Brak danych/  

69.  Maszynista kolei 

linowych, wyciągów 
narciarskich, 

zjeżdżalni 
grawitacyjnych 

Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych- osoba zajmująca się obsługą kolei liniowych, wyciągów narciarskich oraz zjeżdżalni 
grawitacyjnych 

zasadnicze zawodowe. – 1 miesiąc praktyki zawodowej w zakresie zawodu 

regulowanego, – szkolenie specjalistyczne, – złożenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją 
egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego 

teoretyczną wiedzę i praktyczną znajomość 
wykonywania czynności obsługi. 
 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – ukończone 18 lat. 

 

Brak danych/  

70.  Konserwator kolei 

linowych, wyciągów 
narciarskich, zjeżdżalni 

Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych- osoba zajmująca się konserwacją i naprawą kolei 
– średnie techniczne, – zasadnicze zawodowe. 

 

– 6 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy wykształceniu średnim 

technicznym, ALBO 12 miesięcy praktyki w zakresie 

zawodu regulowanego przy wykształceniu zasadniczym zawodowym, 
– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – ukończone 18 lat. 

Brak danych/  
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grawitacyjnych liniowych, wyciągów narciarskich oraz zjeżdżalni 
grawitacyjnych. 

– szkolenie specjalistyczne, – złożenie, 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. 

 

 

71.  Maszynista 

specjalistycznych dźwignic 
kolejowych 

 zasadnicze zawodowe. – 1 miesiąc praktyki w zakresie zawodu regulowanego, – szkolenie specjalistyczne, – złożenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją 
egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego 

teoretyczną wiedzę i praktyczną znajomość 
wykonywania czynności obsługi. Dla maszynisty 
samojezdnych żurawi kolejowych – dodatkowe 

wymagania posiadania uprawnień kolejowych do 

kierowania pojazdem szynowym, wydane przez władze kolejowe 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – ukończone 18 lat. 

Dla żurawi kolejowych z własnym napędem 

konieczne uprawnienia 

jak dla maszynisty pojazdu 

trakcyjnego 

4110 zł/ 

72.  Konserwator 

specjalistycznych dźwignic 
kolejowych 

 – średnie techniczne, – zasadnicze zawodowe. 

 

– 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, – złożenie 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. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – ukończone 18 lat. 

 

4118 zł/ 

73.  Maszynista 

specjalistycznych dźwignic 
portowych i urządzeń 
specjalistycznych 

w portowych 

technologicznych ciągach przeładowczych 

 

 średnie techniczne. 

 

– 1 miesiąc praktyki w zakresie zawodu regulowanego, – szkolenie specjalistyczne, – złożenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją 
egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego 

teoretyczną wiedzę i praktyczną znajomość 
wykonywania czynności obsługi. 
 

-zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, 

-ukończone 18 lat. 

 

4106 zł/ 

74.  Konserwator  – średnie techniczne, – 6 miesięcy praktyki w zakresie zawodu – zdolność fizyczna i Brak danych/  
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specjalistycznych dźwignic 
portowych i urządzeń 
specjalistycznych 

w portowych 

technologicznych ciągach przeładowczych 

– zasadnicze zawodowe. 

 

regulowanego przy wykształceniu średnim 

technicznym, ALBO 

12 miesięcy praktyki w zakresie zawodu regulowanego przy wykształceniu zasadniczym 
zawodowym, – szkolenie specjalistyczne, – złożenie, 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. 

 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – ukończone 18 lat. 

 

75.  Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych 

 – średnie techniczne, – zasadnicze zawodowe, – co najmniej podstawowe. 

 

– 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, – złożenie, z pozytywnym rezultatem przed komisją 
egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego 

teoretyczną wiedzę i praktyczną znajomość 
wykonywania czynności konserwacyjnych. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – dopuszczenie lekarskie do 

wykonywania prac przy 

towarach 

niebezpiecznych, 

-ukończone 18 lat. 

 

Brak danych/  

76.  Konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników 
transportowych 

 – średnie techniczne, – zasadnicze zawodowe. 

 

– 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, – złożenie 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. 

 

– zdolność fizyczna i 

psychiczna stwierdzona 

zaświadczeniem 

lekarskim, – dopuszczenie lekarskie do 

wykonywania prac przy 

towarach 

niebezpiecznych, – ukończone 18 lat. 

 

Brak danych/  

77.  Młodszy marynarz żeglugi śródlądowej Młodszy marynarz żeglugi śródlądowej- zadania: 

 

- sterowanie statkiem pod 

podstawowe. – dokument stwierdzający odbycie podstawowego 

przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy na statkach. 

 

-ukończone 18 lat; 

- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi 
4127 zł/ 
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nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku; 

- wykonywanie prac 

manewrowych, np. cumowanie, kotwiczenie, ściąganie z 
mielizny; 

- konserwacja statku; 

- pełnienie dozoru na statku w 
trakcie postoju; 

- wykonywanie prac porządkowych na statku; 
- przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno - 
eksploatacyjne statku; 

- obserwacja drogi wodnej podczas trudnych warunków 
nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg 
wodnych; 

- utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu 
ratunkowego; 

- wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku; 
- wykonywanie różnych prac 
przy pobieraniu paliwa, wody i 

innego zaopatrzenia statku; 

- przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi; 
- czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów; 
czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów; 
- udział w alarmach ćwiczebnych. 
 

śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia; 

78.  Marynarz żeglugi śródlądowej Marynarz żeglugi śródlądowej- 
zadania:  

 

- sterowanie statkiem pod 

nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku; 
podstawowe. 3 – miesięczna praktyka na statkach żeglugi śródlądowej. 

 

-ukończone 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia; 
Brak danych/  
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- wykonywanie prac 

manewrowych, np. cumowanie, kotwiczenie, ściąganie z 
mielizny; 

- konserwacja statku; pełnienie dozoru na statku w 
trakcie postoju; 

- wykonywanie prac porządkowych na statku; 
przygotowywanie i 

utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno - 
eksploatacyjne statku; 

- obserwacja drogi wodnej podczas trudnych warunków 
nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg 
wodnych; 

- utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu 
ratunkowego; 

- wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku; 
- wykonywanie różnych prac 
przy pobieraniu paliwa, wody i 

innego zaopatrzenia statku; 

- przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi; 
- czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów; 
czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów; 
- udział w alarmach ćwiczebnych. 
 

79.  Starszy marynarz żeglugi śródlądowej Starszy marynarz żeglugi śródlądowej- zadania: 

 

- sterowanie statkiem pod 

nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku; 
- wykonywanie prac 

manewrowych, np. cumowanie, 

podstawowe. 

 

– świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej, 

dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej nie 

będących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z 

zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 

praktycznych, ALBO – świadectwo marynarza wachtowego albo starszego 

marynarza w żegludze morskiej, ALBO 

-ukończone 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu 

pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia; 
4106 zł/ 
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kotwiczenie, ściąganie z 
mielizny; 

- konserwacja statku; 

- pełnienie dozoru na statku w 
trakcie postoju; 

- wykonywanie prac porządkowych na statku; 
- przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno - 
eksploatacyjne statku; 

- obserwacja drogi wodnej podczas trudnych warunków 
nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg 
wodnych; 

- utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu 
ratunkowego; 

- wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku; 
- wykonywanie różnych prac 
przy pobieraniu paliwa, wody i 

innego zaopatrzenia statku; 

- przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi; 
- czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów; 
- czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów; 
- udział w alarmach ćwiczebnych. 
 

– stopień marynarza albo podoficera rezerwy 

Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży 

Granicznej oraz 9-miesięcznej praktyki pływania w 
specjalności pokładowej na okrętach Marynarki Wojennej lub jednostkach pływających Straży 

Granicznej. 

 

80.  Bosman żeglugi śródlądowej Bosman żeglugi śródlądowej- 
zadania: 

 

- rozdzielanie pracy pomiędzy załogę; 
- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zleconych zadań; 
- planowanie i realizowanie 

konserwacji statku; 

- utrzymywanie w porządku 

podstawowe. – świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej dodatkowo 6- miesięczna praktyka pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej nie będącymi małymi statkami. 
 

- ukończone 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy na statkach żeglugi śródlądowej potwierdzony świadectwem zdrowia; 
Brak danych/  
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pomieszczeń ładunkowych, załogowych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń ppoż. oraz wyposażenia 
ratunkowego statku; 

- pełnienie wachty morskiej i 
portowej; 

- organizowanie operacji 

manewrowych; 

- sprawowanie nadzoru nad obsługą okrętowych urządzeń przeładunkowych; 
sprawowanie nadzoru nad pracą portowych prac przeładunkowych; 
- przygotowywanie narzędzi 
pracy oraz potrzebnych materiałów, stosownie do otrzymanych zadań; 
- szkolenie marynarzy w 

zakresie ppoż., bhp indywidualnych środków 
ratunkowych. 

 

81.  Sternik żeglugi śródlądowej  podstawowe. 

 

– świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej, 

dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej o 

napędzie mechanicznym niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej 

wiedzy i umiejętności praktycznych, 

ALBO – świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu 

wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych, 

ALBO osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym 
zawodowym o kierunku żegluga śródlądowa: – 6-miesięczna praktyka pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej o 

napędzie mechanicznym niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z 

umiejętności praktycznych, ALBO – dyplom oficera w dziale pokładowym w żegludze 

morskiej albo stopnia oficera Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej. 

 Brak danych/  
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82.  Przewoźnik żeglugi śródlądowej Przewoźnik żeglugi śródlądowej - osoba, która w imieniu właściciela przewozu międzybrzegowego wykonuje funkcje związane z eksploatacją promu (łodzi przewozowej), odpowiadając za przewożone osoby, pojazdy i inny ładunek. Patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej uprawnia 
do kierowania promem lub łodzią przewozową bez napędu 
mechanicznego. 

 

podstawowe. – 12-miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej, w tym co najmniej 6 miesięcy w 

charakterze pomocnika przewoźnika, 

ALBO – 12-miesięczna praktyka pływania na promie w 
charakterze pomocnika przewoźnika oraz złożenie 

egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 

praktycznych. 

 

- ukończyła 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy 

na statkach żeglugi 
śródlądowej potwierdzony 
świadectwem zdrowia; 

2911 zł/ 

83.  Szyper żeglugi śródlądowej Szyper żeglugi śródlądowej- 
osoba uprawniona do kierowania każdym statkiem bez napędu mechanicznego, 
oraz zajmowania stanowiska kierownika urządzenia pływającego; 

podstawowe. – świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej, 12-

miesięczna praktyka pływania na statkach bez napędu 

mechanicznego niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 

umiejętności praktycznych, 

ALBO – świadectwo sternika żeglugi śródlądowej, 6-

miesięczna praktyka pływania na statkach bez napędu 

mechanicznego niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 

umiejętności praktycznych. 

 

- ukończyła 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy 

na statkach żeglugi 
śródlądowej potwierdzony 
świadectwem zdrowia; 

2829 zł/ 

84.  Stermotorzysta żeglugi śródlądowej Stermotorzysta żeglugi śródlądowej - osoba, która w imieniu armatora (właściciela) kieruje statkiem i załogą, 
nadzoruje i odpowiednio ponosi odpowiedzialność za statek, przewożone osoby i ładunek oraz bezpieczeństwo żeglugi. 
 

podstawowe. 

 

– 12-miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 

umiejętności praktycznych, 

ALBO – stopień chorążego Marynarki Wojennej lub Oddziału 
Morskiego Straży Granicznej oraz 3-miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej. 

 

- ukończyła 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy 

na statkach żeglugi 
śródlądowej potwierdzony 
świadectwem zdrowia; 

Brak danych/  

85.  Kapitan żeglugi śródlądowej klasy 
A 

Kapitan żeglugi śródlądowej 
klasy A –osoba uprawniona do kierowania statkami żeglugi śródlądowej na śródlądowych 
drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych. 

podstawowe – 48- miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi 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 złożenie egzaminu z 

zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 

praktycznych, 

ALBO – dyplom oficera w dziale pokładowym w żegludze 

morskiej oraz 6 miesięcy praktyki pływania na 

Dodatkowe wymagania do 

uprawnień do 

prowadzenia: 1) statków pasażerskich: 

- ukończone przez 

kandydata do zawodu 24 

lata, 

- złożenie egzaminu z 

zakresu wymaganej wiedzy 

i umiejętności, 

Brak danych/  
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statkach żeglugi śródlądowej 

ALBO – stopień oficera Marynarki Wojennej lub Oddziału 
Morskiego Straży Granicznej oraz 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej. Osoby z wykształceniem co najmniej średnim o 

kierunku żegluga śródlądowa: – wymiar praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, wynosi 24 miesiące, w tym co najmniej 

12 miesięcy na statkach o napędzie mechanicznym 

oraz 12 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika. 

 

2) statków pasażerskich 

powyżej 400 osób: 
- dodatkowo 12 miesięcy praktyki pływania na 
stanowisku kierownika 

statku pasażerskiego o 

zdolności przewozowej 

większej niż 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 

 

86.  Kapitan żeglugi śródlądowej klasy 
B 

Kapitan żeglugi śródlądowej 
klasy B- osoba uprawniona do kierowania statkami żeglugi śródlądowej wyłącznie na śródlądowych drogach 
wodnych. 

podstawowe. – 48-miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej, w tym co najmniej 24 miesięcy na 

statkach o napędzie mechanicznym i 24 miesięcy na 

stanowisku bosmana lub sternika, – złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 

umiejętności praktycznych, osoby z wykształceniem co 
najmniej średnim o kierunku żegluga śródlądowa: – wymiar praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, wynosi 24 miesiące, w tym co najmniej 

12 miesięcy na statkach o napędzie mechanicznym 

oraz 12 miesięcy na stanowisku bosmana lub sternika, – złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 

umiejętności praktycznych. 

 

Dodatkowe wymagania do 

uprawnień do 

prowadzenia: 1) statków pasażerskich: 

- ukończone przez 

kandydata do zawodu 24 

lata, 

- złożenie egzaminu z 

zakresu wymaganej wiedzy 

i umiejętności, 2) statków pasażerskich 

powyżej 400 osób: 
- dodatkowo 12 miesięcy praktyki pływania na 
stanowisku kierownika 

statku pasażerskiego o 

zdolności przewozowej 

większej niż 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 

 

Brak danych/  
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87.  Motorzysta żeglugi śródlądowej Motorzysta żeglugi śródlądowej- uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń 
maszynowych o mocy maszyn głównych do 300 kW. 

podstawowe. 

 

– 12- miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie 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 złożenie egzaminu z 

zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności 

praktycznych, 

ALBO – stopień marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży 

Granicznej o specjalności motorzysta okrętowy, 

ALBO – osoby które, mają patent motorzysty wachtowego w żegludze morskiej, osoby z wykształceniem co 
najmniej zasadniczym zawodowym o kierunku 

mechanicznym lub elektrycznym, – 6 – miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz 

mają złożony egzamin z umiejętności praktycznych, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 
kierunku żegluga śródlądowa oraz mające złożony 

egzamin z umiejętności praktycznych. 

 

- ukończyła 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy 

na statkach żeglugi 
śródlądowej potwierdzony 
świadectwem zdrowia; 

Brak danych/  

88.  Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej - osoba, pełniąca stanowisko w służbie maszynowej niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. 
Patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej uprawnia 
do zajmowania stanowiska mechanika na każdym statku żeglugi śródlądowej oraz do obsługi maszyn napędowych. 

podstawowe. – 36- miesięczna praktyka pływania, w tym 20-

miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej przy obsłudze mechanicznych urządzeń 
napędowych i mechanizmów pomocniczych, natomiast 
16 miesięcy może stanowić praktyka w stoczniach lub 

warsztatach mechanicznych przy remoncie silników spalinowych, – złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 

umiejętności praktycznych, 

ALBO – świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej oraz 20 –miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej na stanowisku motorzysty, 

ALBO – dyplom oficera mechanika na polskich statkach morskich albo stopnia oficera służby mechanicznej 

Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży 

Granicznej, 

ALBO Osoby które, mają co najmniej ukończoną szkołę średnią o kierunku żegluga śródlądowa, 

- ukończyła 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy 

na statkach żeglugi 
śródlądowej potwierdzony 
świadectwem zdrowia; 

Brak danych/  
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– wymiar praktyki pływania wynosi 24 miesiące, w 

tym co najmniej 18 miesięcy powinna stanowić praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej przy obsłudze mechanicznych urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych, natomiast 6 miesięcy 

może stanowić praktyka w stoczniach lub w 

warsztatach mechanicznych przy remoncie silników 
spalinowych. 

 

89.  Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej  średnie o kierunku żegluga śródlądowa. 

 

– 3-miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym, – złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i 

umiejętności praktycznych, 

ALBO – stopnia marynarza albo podoficera rezerwy 

Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży 

Granicznej o specjalności motorzysty okrętowego, 

ALBO – patent motorzysty wachtowego w żegludze morskiej, osoby, które mają co najmniej wykształcenie 
zasadnicze zawodowe o kierunku mechanicznym lub 

elektrycznym, – 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie 

egzaminu z umiejętności praktycznych. 

 

 Brak danych/  

90.  Pilot żeglugi śródlądowej Pilot żeglugi śródlądowej - osoba, która pełni funkcję 
doradcy kierownika statku, posiada bardzo dobrą znajomość drogi wodnej, na którą ma uprawnienia 
pilotowe. Do korzystania z pilotażu są zobowiązane polskie statki morskie i żeglugi śródlądowej, których kierownicy nie posiadają odpowiednich uprawnień do 
kierowania statkami na danej 

drodze wodnej oraz obce statki morskie i żeglugi śródlądowej. 

podstawowe. – patent żeglarski 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. 

 

– ukończone 18 lat – świadectwo zdrowia. 

 

Brak danych/  

91.  Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej  podstawowe – świadectwo radiooperatora, 12-miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie 

mechanicznym, ukończenie specjalistycznego kursu przygotowawczego (obsługa radia), złożenie egzaminu 

z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych (obsługa radia), 
- ukończyła 18 lat; 
- ma stan zdrowia 

odpowiedni do zakresu pracy 

na statkach żeglugi 
śródlądowej potwierdzony 
świadectwem zdrowia; 

Brak danych/  
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ALBO – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

radaru i Radarowego Automatycznego Systemu 

Akwizycji i Śledzenia Echa (ARPA) oraz 3-miesięczna praktyka pływania na statkach żeglugi śródlądowej 

wyposażonych w radar. 

 

92.  Ekspert do spraw bezpieczeństwa 
przewozu materiałów 
niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 
(ekspert ADN) 

 

 podstawowe. – ukończenie kursu przewozu materiałów 
niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej ADN, – zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu ADN 

 3024 zł/ 

93.  Doradca w 

przewozie materiałów 
niebezpiecznych (żegluga śródlądowa) 

 co najmniej średnie - 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 zagrożeń związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie, 2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin 

 

 Brak danych/  

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ  

94.  Młodszy marynarz pokładowy 

jest członkiem załogi należącej do działu pokładowego w 
marynarce handlowej 

podstawowe – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

– 16 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  

95.  Marynarz 

wachtowy 

jest członkiem załogi należącej do działu pokładowego w 
marynarce handlowej 

podstawowe. 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 

– przynajmniej 18 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  
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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 złożenie 

egzaminu na poziomie pomocniczym, 

ALBO – posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania w służbie radiowej na stanowisku radiooficera, w tym 

ukończenie pod nadzorem oficera wachtowego 6-

miesięcznego programu szkolenia praktycznego na statkach morskich oraz złożenie 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 złożenie egzaminu na poziomie 

pomocniczym, 

ALBO – posiadanie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego 
oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym; – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

96.  Starszy marynarz jest członkiem załogi należącej do działu pokładowego. podstawowe – posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych w dziale pokładowym oraz złożenie egzaminu na to stanowisko, 

ALBO 

– 18 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  
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– posiadanie świadectwa marynarza wachtowego oraz 

dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych w dziale pokładowym oraz złożenie egzaminu na to stanowisko, – świadectwo ratownika, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

97.  Młodszy 
motorzysta 

 podstawowe. – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

- 18 lat, 

- ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  

98.  Motorzysta 

wachtowy 

 podstawowe – zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku 
mechanika i budowa maszyn albo drugiego roku studiów na kierunku elektrotechnika w uczelni 

morskiej oraz posiadanie 2-miesięcznej 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 

- 18 lat, 

- ważne świadectwo 

zdrowia, 

- przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty 

wachtowego 1/3 ogólnej wymaganej praktyki pływania może 

być zastąpiona 

praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze 
maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach 
produkcyjnych lub 

warsztatach 

mechanicznych. 

 

4135 zł/ 
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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 złożenie 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 złożenie 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 złożenie egzaminu na 

poziomie pomocniczym, 

ALBO – posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania na 
statkach morskich w dziale maszynowym oraz 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, 

ALBO – posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej 

lub Straży Granicznej, 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, 

ALBO – posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej 

lub Straży Granicznej, 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, 

ALBO 
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– posiadanie patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej oraz złożenie egzaminu na poziomie 

pomocniczym; – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

99.  Młodszy kucharz okrętowy 

 podstawowe. 

 

– świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

– 18 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  

100.  Kucharz okrętowy  zasadnicze zawodowe w zawodzie kucharz lub średnie wykształcenie gastronomiczne 

– posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego 
w zawodzie kucharza lub średniego wykształcenia 
gastronomicznego, 12- miesięcznej praktyki pływania 
na statkach morskich w charakterze pomocnika kucharza oraz złożenie 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 złożenie egzaminu na to stanowisko; – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej 
 

– 18 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  

101.  Oficer wachtowy  średnie. – ukończenie uczelni morskiej na kierunku – ważne świadectwo Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej nawigacyjnym, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich 
w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 

miesięcy praktyki na morskich statkach o pojemności 

brutto 500 i powyżej, potwierdzonej w wydanym 

przez uczelnię zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie 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 żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 

miesięcy praktyki pływania na statkach morskich o 
pojemności brutto 500 i powyżej, potwierdzonej w 

wydanym przez ośrodek zaświadczeniu z zaliczenia dziennika praktyk, oraz złożenie egzaminu na 

poziomie operacyjnym, 

ALBO – posiadanie dyplomu oficera wachtowego żeglugi 

przybrzeżnej oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na statkach 

morskich o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie 

operacyjnym, 

ALBO – posiadanie świadectwa starszego marynarza, 

dodatkowej 12 miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na statkach morskich o 

pojemności brutto 500 i powyżej oraz ukończenie 

szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 

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 

powyżej w dziale pokładowy w żegludze 

międzynarodowej, ukończenie szkolenia w ośrodku 

szkoleniowym oraz złożenie egzaminu na poziomie 

operacyjnym, 

ALBO – posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego 

lub oficera elektroautomatyka, świadectwa marynarza 

wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki 

zdrowia – za równorzędny z 

egzaminem na poziomie 

operacyjnym uznaje się 

egzamin dyplomowy złożony 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. 

 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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pływania w dziale pokładowym na morskich statkach 
handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

poziomie operacyjnym, 

ALBO – posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, 

dodatkowej 36- miesięcznej praktyki pływania na 
statkach morskich w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym, w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o 
pojemności brutto 500 i powyżej, oraz ukończenie 

szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 

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 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

102.  Starszy oficer na 

statkach o pojemności brutto 
od 500 do 3000 

 średnie. – posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach 

o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-

miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera 
wachtowego na morskich statkach handlowych o 

pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze 

międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

poziomie zarządzania, 

ALBO – posiadanie dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, 

dodatkowej 6- miesięcznej praktyki pływania na 
morskich statkach handlowych o pojemności brutto 

500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na 

stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie 

szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 

egzaminu na poziomie zarządzania; – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

radaru i ARPA na poziomie zarządzania, – co najmniej świadectwo ogólne operatora GMDSS, – świadectwo ratownika, 

– ważne świadectwo 

zdrowia, – obowiązek ukończenia 

kursu nie dotyczy absolwentów kierunku 

nawigacyjnego uczelni 

morskich i ośrodków 
szkoleniowych kształcących na poziomie 

zarządzania. 

 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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– świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

103.  Starszy oficer na 

statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej 
 średnie. – posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach 

o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 18-

miesiecznej praktyki pływania na stanowisku oficera 
wachtowego na morskich statkach handlowych o 

pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze 

międzynarodowej lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na 
morskich statkach handlowych o pojemności brutto 

3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 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 powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia 

w ośrodku szkoleniowym i złożenie 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 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

– ważne świadectwo 

zdrowia, – obowiązek ukończenia 

szkolenia nie dotyczy absolwentów kierunku 
nawigacyjnego uczelni 

morskich i ośrodków 
szkoleniowych kształcących na poziomie 

zarządzania. 

 

Brak danych/  

104.  Kapitan na 

statkach o pojemności brutto 
od 500 do 3000 

 średnie. – 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 

– ważne świadectwo 

zdrowia, – obowiązek ukończenia kursu i złożenia egzaminu, 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

83 

 

pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze 

międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

poziomie zarządzania, 

ALBO – posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o 

pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-

miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
starszego oficera na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej albo dodatkowej 24- 

miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera 
wachtowego na morskich statkach handlowych o 

pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze 

międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie 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 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

nie dotyczy osób, które posiadają 
zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożeniu egzaminu na 

poziomie zarządzania. 

 

105.  Kapitan żeglugi 
wielkiej na 

statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej 
 średnie. – posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o 

pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-

miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
starszego oficera na morskich statkach handlowych o 

pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze 

międzynarodowej, ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 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 powyżej lub na stanowisku 

kapitana na statkach morskich o pojemności brutto od 

500 do 3000 w żegludze międzynarodowej, 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na to stanowisko; – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

– ważne świadectwo 

zdrowia. 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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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 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

106.  Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej  średnie. – ukończenie uczelni morskiej na kierunku 

nawigacyjnym, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich 
w żegludze co najmniej przybrzeżnej, 

potwierdzonej w wydanym przez uczelnię 
zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, 

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 żegludze co najmniej przybrzeżnej, 

potwierdzonej w wydanym przez ośrodek 

zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, 

ALBO – posiadanie świadectwa starszego marynarza, 

dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym w żegludze 

międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, 

ALBO – posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej 

oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej; – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, – odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej 

– ważne świadectwo 

zdrowia, – za równorzędny z 

egzaminem na poziomie 

operacyjnym w żegludze 

przybrzeżnej uznaje się 
egzamin dyplomowy złożony w uczelni morskiej 

na kierunku nawigacyjnym. 

 

Brak danych/  
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– świadectwo ratownika, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

107.  Kapitan żeglugi przybrzeżnej  średnie. – posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach 

o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera 

wachtowego w żegludze przybrzeżnej, dodatkowej 12-

miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o 
pojemności brutto powyżej 200 w żegludze 

międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego 

oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

radaru i ARPA na poziomie zarządzania, – odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, – świadectwo ratownika, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

–ważne świadectwo 

zdrowia, – ukończone 20 lat, – obowiązek ukończenia 

kursu nie dotyczy absolwentów kierunku 

nawigacyjnego uczelni 

morskich i ośrodków 
szkoleniowych kształcących na poziomie 

zarządzania w żegludze 

przybrzeżnej 

 

108.  Szyper 2 klasy w żegludze krajowej  średnie. – ukończenie uczelni morskiej na kierunku 

nawigacyjnym lub 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 złożenie egzaminu na ten dyplom, 

– ważne 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 niż 1/3 

wymiaru wymaganej 

Brak danych/  
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ALBO – posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej 

albo Straży Granicznej, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach 
morskich oraz ukończenie szkolenia w ośrodku 

szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, 

ALBO – posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej 

albo Straży Granicznej, wykształcenia średniego w 

specjalności nawigacyjnej, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach 
morskich, 

ALBO – posiadanie patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana w żegludze śródlądowej na statku o pojemności brutto powyżej 200 oraz złożenie egzaminu na ten dyplom; – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, – odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, – świadectwo o przeszkoleniu w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

podstawowego, – świadectwo pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo ratownika. 

 

praktyki. 

 

109.  Szyper 1 klasy w żegludze krajowej  średnie. – posiadanie dyplomu szypra klasy 2 w żegludze 

krajowej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim na statkach 
morskich o pojemności brutto powyżej 100 

lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
kapitana na statkach morskich o pojemności brutto 

powyżej 100 oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, – odpowiednie świadectwo operatora urządzeń 
radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, – świadectwo o przeszkoleniu w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

podstawowego, – świadectwo pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo ratownika. 

 

– ważne 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 niż 1/3 

wymiaru 

wymaganej praktyki. 

 

3027 zł/ 
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110.  Oficer mechanik  średnie. – posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, – posiadanie dodatkowej praktyki pływania na 
stanowisku motorzysty wachtowego na statkach 

morskich w wymiarze: 1) 2 miesięcy – przy spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniu: 
- zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku 
mechanika i budowa maszyn albo drugiego roku studiów na kierunku elektrotechnika w uczelni 
morskiej oraz posiadanie 2-miesięcznej 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 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 kształcącym w 

zawodzie marynarza, oraz posiadanie 2-miesięcznej 

praktyki pływania na statkach morskich w dziale 

maszynowym, albo  

- posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka 

okrętowego;65 

 

2) 6 miesięcy – przy spełnieniu wymagań:  
- posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego 

w zakresie: budowy, eksploatacji, obsługi, remontów 
maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni 

okrętowych;66 

 

3) 12 miesięcy – przy spełnieniu wymagań 
określonych w rozporządzeniu oraz złożenie egzaminu 

na dyplom: 

- posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego 

w zakresie mechanicznym lub elektrycznym, 12-

miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w 

dziale maszynowym oraz złożenie 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 

ważne świadectwo 

zdrowia. – świadectwo 

przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik 

ratunkowych, – świadectwo ochrony 

przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, – świadectwo pierwszej 

pomocy medycznej, – świadectwo 

przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i 
odpowiedzialności wspólnej. 
 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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dziale maszynowym oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie 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 złożenie egzaminu na 

poziomie pomocniczym, albo  

-  posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania na 

statkach morskich w dziale maszynowym oraz 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i 

złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo  

- posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej 

lub Straży Granicznej, 24-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach morskich w dziale maszynowym 

oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, 

albo  

-  posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej 

lub Straży Granicznej, 18-miesięcznej praktyki 

pływania na statkach morskich67 

 

111.  Oficer mechanik 

wachtowy na 

statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej 
 średnie. 

 

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 powyżej potwierdzonej w 

wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk oraz złożenie 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 powyżej, potwierdzonej w 

wydanym przez ośrodek zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie 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 powyżej, potwierdzonej w 

wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o zaliczeniu 

dziennika praktyk oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

ważne 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. 

 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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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 powyżej w dziale 

maszynowym, w tym co najmniej 6 miesięcy takiej 

praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk, oraz złożenie 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 powyżej na stanowisku 

motorzysty, w tym co najmniej 6 miesięcy takiej 

praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk oraz 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 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 powyżej na stanowisku motorzysty, w tym co 

najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej 

w dzienniku praktyk, oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

poziomie operacyjnym, 

ALBO – posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, 

dodatkowej 24- miesięcznej praktyki pływania na 
statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i 
powyżej na stanowisku motorzysty, w tym co najmniej 

6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w 

dzienniku praktyk oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

poziomie operacyjnym, - świadectwo przeszkolenia w 

zakresie indywidualnych technik ratunkowych, 

- świadectwo ratownika, 

- świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, 

- świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności 

wspólnej 



 
 Zawód/ działalność 
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112.  II oficer mechanik 

na statkach o mocy maszyn głównych 
od 750 do 3000 kW 

 średnie. posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i 
powyżej, dodatkowej 12- miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera 

mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia w 

ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na 

poziomie zarządzania, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, 

- świadectwo ratownika, 

- świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, 

- świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

ważne 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 także 

ośrodków szkoleniowych kształcących na 

poziomie zarządzania. 

 

Brak danych/  

113.  II oficer mechanik 

na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej 
 średnie. posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i 

powyżej, dodatkowej 18- miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera 

mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia i złożenie 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 powyżej oraz ukończenie 

szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 

egzaminu na poziomie zarządzania; 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, 

- świadectwo ratownika, 

- świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, 

- świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

ważne 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 także 

ośrodków szkoleniowych kształcących na poziomie 

zarządzania. 

 

Brak danych/  

114.  Starszy oficer 

mechanik na 

 średnie. posiadanie dyplomu II-go oficera mechanika na 

statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kW ważne świadectwo 

zdrowia. 

Brak danych/  
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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 
powyżej na  stanowisku II-go oficera mechanika oraz 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania, 

ALBO 

- posiadanie dyplomu II-go oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej 

oraz dodatkowej 12- miesięcznej praktyki pływania na 
statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i 
powyżej na stanowisku II-go oficera mechanika; 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, 

- świadectwo ratownika, 

- świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, 

- świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

115.  Starszy oficer 

mechanik na 

statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej 
 średnie. posiadanie dyplomu II-go oficera mechanika na 

statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, 

dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3000 kW 
i powyżej na stanowisku II-go oficera mechanika oraz 

ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, przy czym 6 

miesięcy wymaganej praktyki może 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 powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika 

oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, 

- świadectwo ratownika, 

- świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, 

- świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności 

ważne świadectwo 

zdrowia. 

Brak danych/  
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wspólnej. 
 

116.  Oficer 

elektroatomatyk okrętowy 

 średnie. 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 złożenie 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 złożenie 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 złożenie egzaminu na ten 

dyplom; 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, 

- świadectwo ratownika, 

- świadectwo ochrony przeciwpożarowej stopnia 

wyższego, 

- świadectwo pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

- ważne świadectwo 

zdrowia, 

- przy ubieganiu się o 

dyplom oficera 

elektroautomatyka 

okrętowego 

1/3 część praktyki pływania może być 
zastąpiona 

udokumentowaną praktyką 
przy budowie lub 

remontach okrętowych 

urządzeń elektrycznych w 

warsztatach lub stoczniach. 

 

Brak danych/  

117.  Rybak rybołówstwa 
morskiego 

 podstawowe. - 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 

18 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  
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- 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 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. 
 

118.  Starszy rybak rybołówstwa 
morskiego 

 podstawowe. - 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 

przeciwpożarowej stopnia podstawowego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, 

- świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, 
- świadectwo ratownika. 

 

18 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia 

4110 zł/ 

119.  Szyper klasy 2 rybołówstwa 
morskiego 

 podstawowe. - posiadanie świadectwa starszego marynarza, 

dodatkowej 12- miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym oraz 
ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie 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 

ważne świadectwo 

zdrowia. 

Brak danych/  
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szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, 

ALBO – posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej, 

dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na 
statkach rybackich w dziale pokładowym oraz 
złożenie 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 służbie radiokomunikacyjnej morskiej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, – świadectwo ratownika. 

 

120.  Szyper klasy 1 rybołówstwa 
morskiego 

 średnie. 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 złożenie egzaminu na ten 

dyplom, – świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania 

radaru i ARPA na poziomie zarządzania, – odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

indywidualnych technik ratunkowych, – świadectwo przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej stopnia wyższego, – świadectwo przeszkolenia w zakresie elementarnych 

zasad udzielana pierwszej pomocy medycznej, – świadectwo przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej, – świadectwo ratownika. 

 

– 18 lat, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  
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121.  Pilot morski  średnie. posiadanie stopnia kapitana żeglugi przybrzeżnej oraz 

12- miesięcznej praktyki pływania na stanowisku 
kapitana, 

ALBO – posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o 

pojemności brutto od 500 do 3000 lub dyplomu 

wyższego oraz 12-miesięcznej 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 pilotażu morskim przez pilotów wyznaczonych przez szefa pilotów właściwego dla rejonu pilotowego, – posiadanie świadectwa ukończenia kursu 

manewrowania statkami na symulatorze 

manewrowym, – posiadanie świadectwa złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego. 

 

- przeprowadzanie co 2 lata okresowych sprawdzianów 
kwalifikacji pilotów i aktualności ich 

wiedzy w zakresie 

wykonywanych 

obowiązków oraz stanu 
zdrowia, 

- ważne świadectwo 

zdrowia 

Brak danych/  

122.  Pilot pełnomorski  średnie. posiadanie dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na 

statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej oraz 36-

miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana 
na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 

3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, w tym 

12 miesięcy praktyki na statkach o długości całkowitej 
powyżej 180 m, – posiadania praktyki w pilotowaniu statków, 
polegającej na uczestniczeniu w realizacji co najmniej 3 usług pilotowych w pilotażu pełnomorskim na Morzu Bałtyckim wykonywanych przez pilotów pełnomorskich wyznaczonych przez dyrektora Urzędu 

Morskiego w Gdyni lub Szczecinie, – posiadanie świadectwa ukończenia kursu 

manewrowania dużymi statkami na modelach pływających – redukcyjnych, – posiadanie świadectwa złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego. 

 

przeprowadzanie co 2 lata okresowych sprawdzianów kwalifikacji pilotów i 
aktualności ich wiedzy w 

zakresie wykonywania 

obowiązków oraz stanu 
zdrowia, – ważne świadectwo 

zdrowia. 

 

Brak danych/  

123.  Nurek III klasy  średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów 

mechanicznych lub elektrycznych. 

 

– złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

praktycznego i teoretycznego z zakresu wymaganej 

wiedzy i umiejętności, – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków III 
klasy. 

 

– ukończone 18 lat, – ważne orzeczenie lekarza 

o braku przeciwwskazań do 

wykonywania prac 

podwodnych. 

 

Brak danych/  

124.  Nurek II klasy  średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, 

– posiadanie dyplomu nurka III klasy, – złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

– ważne orzeczenie lekarza 

o braku przeciwwskazań do 

Brak danych/  
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budownictwa wodnego lub zawodów 

mechanicznych lub elektrycznych. 

 

praktycznego i teoretycznego z zakresu wymaganej 

wiedzy i umiejętności, – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurków II 
klasy, – co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa w 

charakterze nurka III klasy. 

 

wykonywania prac 

podwodnych. 

 

125.  Nurek I klasy  średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów 
mechanicznych lub elektrycznych. 

 

– posiadanie dyplomu nurka II klasy, – złożenie 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. 

 

ważne orzeczenie lekarza o 

braku przeciwwskazań do 

wykonywania prac 

podwodnych. 

 

Brak danych/  

126.  Nurek saturowany  średnie albo zasadnicze zawodowe w zakresie zawodów morskich albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów 
mechanicznych lub elektrycznych. 

 

– posiadanie dyplomu nurka I klasy, – złożenie 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. 

 

– ważne orzeczenie lekarza 

o braku przeciwwskazań do 

wykonywania prac 

podwodnych. 

 

Brak danych/  

127.  Kierownik prac 

podwodnych II 

klasy 

 wyższe albo średnie w zakresie zawodów morskich 
albo żeglugi śródlądowej, budownictwa wodnego lub zawodów mechanicznych lub elektrycznych. 
 

posiadanie dyplomu nurka II klasy, – roczna praktyka zawodowa w charakterze nurka II 

klasy, – złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

praktycznego i teoretycznego z zakresu wymaganej 

wiedzy i umiejętności, – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych II klasy. 
 

 Brak danych/  

128.  Kierownik prac 

podwodnych I 

klasy 

 wyższe. dyplom kierownika prac podwodnych II klasy, – trzyletnia praktyka zawodowa w charakterze 

kierownika prac podwodnych II klasy, – złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

praktycznego i teoretycznego z zakresu wymaganej 

wiedzy i umiejętności, – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowników prac podwodnych I klasy. 
 

 Brak danych/  

129.  Operator systemów 
nurkowych 

 średnie. złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

praktycznego i teoretycznego z zakresu wymaganej 

wiedzy i umiejętności, – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla 

 Brak danych/  
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operatorów systemów nurkowych. 
 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ  

130.  Urbanista (planista przestrzenny) - 

Projektant zagospodarowania terenu. Zajmuje się tworzeniem Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego, Studiów Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz innych opracowań określonych w 
ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Urbaniści pracują zarówno w 
administracji, przy publicznych 

pracach planistycznych, jak w 

prywatnych biurach. 

W Polsce urbanistów skupia Izba Urbanistów oraz Towarzystwo Urbanistów 
Polskich         

                                              

1. wykształcenie wyższe o kierunkach architektura, 

urbanistyka lub 

gospodarka przestrzenna, 

2.  inne wyższe 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, 3. wykształcenie inne niż wymienione wcześniej, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

planowania przestrzennego, urbanistyki lub 

gospodarki przestrzennej. 

 

– dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z 

gospodarką przestrzenną w przypadku wykształcenia 
zgodnie z pkt 1, – 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  – zdany egzamin ze znajomości przepisów prawnych 
dotyczących gospodarki przestrzennej oraz 

praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie 

urbanistyki. 

 

- członkostwo w okręgowej izbie urbanistów właściwej według miejsca 
zamieszkania. 

 Izba Urbanistów,  

http://www.izbaurbanisto

w.pl/ 

Brak danych/  

131.  Architekt 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w specjalności 
architektonicznej 

Uprawnienia budowlane w 

specjalności 
architektonicznej w 

ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym w 

zakresie sporządzania projektu 
architektoniczno-budowlanego 

w odniesieniu do architektury 

obiektu lub kierowania 

robotami budowlanymi w 

odniesieniu do architektury 

obiektu, o kubaturze do 1.000 

m3 na terenie zabudowy 

zagrodowej. 

 

– ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku 

architektura i urbanistyka,  

 

– 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” w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/ lub kierowania robotami 

budowlanymi, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

http://www.izbaarchitekto

w.pl/ 

Brak danych/  

9828 os. Źródło: 
https://extranet.iarp.pl

/lista/ 

 

Patrz: 334. magister inżynier 
architekt 

 

132.  Inżynier 
budownictwa 

Uprawnienia budowlane w 

specjalności 
– ukończone studia magisterskie na kierunku 

budownictwo. 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych 

– wpis, w drodze decyzji, do 

centralnego rejestru osób 

Brak danych/  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Urbanist%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Urbanist%C3%B3w_Polskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Urbanist%C3%B3w_Polskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Urbanist%C3%B3w
http://www.izbaurbanistow.pl/
http://www.izbaurbanistow.pl/
http://www.izbaarchitektow.pl/
http://www.izbaarchitektow.pl/
https://extranet.iarp.pl/lista/
https://extranet.iarp.pl/lista/
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uprawniony do 

projektowania w 

ograniczonym 

zakresie w specjalności 
architektonicznej 

architektonicznej w 

ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego w 

zakresie sporządzania projektu 
architektoniczno-budowlanego 

w odniesieniu do architektury 

obiektu w odniesieniu do 

architektury obiektu, o 

kubaturze do 1.000 m3 na 

terenie zabudowy zagrodowej. 

wymagań związanych z wykonywaną funkcją, – zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego 

oraz umiejętności praktycznego stosowania wiedzy 

technicznej, – uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi” w ograniczonym zakresie do 
projektowani, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

posiadających uprawnienia 

budowlane, – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

Potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym 

przez tę izbę, z określonym 

w nim terminem ważności. 

 

http://www.piib.org.pl/ 

133.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno- 

budowlanej 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania 
lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym w 

zakresie: 

 1. sporządzania projektu 
architektoniczno-budowlanego 

w odniesieniu do konstrukcji 

obiektu lub 

2. kierowania robotami 

budowlanymi w odniesieniu do 

architektury obiektu. 

 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

budownictwo. 

 

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej,  wydanej przez organ 

samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

http://www.piib.org.pl/ 

Brak danych/  

134.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w specjalności 
konstrukcyjno- 

budowlanej 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w ograniczonym 

zakresie uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym o kubaturze do 

1.000 m3 oraz: 

 1. o wysokości do 12 m nad 
poziomem terenu, do 3 

kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 
m; 

2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio 

– ukończone studia zawodowe na kierunku 

budownictwo. 

 

 

– 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” w ograniczonym zakresie do 

projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

http://www.piib.org.pl/ 

Brak danych/  

http://www.piib.org.pl/
http://www.piib.org.pl/
http://www.piib.org.pl/
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na stabilnym gruncie nośnym; 3. przy rozpiętości elementów 
konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m; 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na 
budowie; 5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej. 
 

135.  Inżynier inżynierii środowiska 
uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w specjalności 
konstrukcyjno- 

budowlanej  

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w ograniczonym 

zakresie uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym o kubaturze do 

1.000 m3 oraz: 

 1. o wysokości do 12 m nad 
poziomem terenu, do 3 

kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 
m; 

2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym; 3. przy rozpiętości elementów 
konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m; 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na 
budowie; 

5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej. 
 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

inżynieria środowiska. . 

 

– 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” w ograniczonym zakresie 

do projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

Brak danych/  

136.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez 

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

budownictwo. 

 

– 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 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia 

budowlane, – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

Brak danych/  
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ograniczeń w specjalności 
drogowej 

budowlanym, takim jak: 

 

1. droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; 
2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz 
przepust. 

 

budowlanymi” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym 

przez tę izbę, z określonym 

w nim terminem ważności. 

 

137.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w  

ograniczonym 

zakresie w specjalności 
drogowej  

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w 
ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym, takim 

jak: 

 

1. droga klasy: lokalna i 

dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; 
2. droga na terenie lotniska, 

nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych 

 

– ukończone studia zawodowe na kierunku 

budownictwo. 

 

 

– 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” w ograniczonym zakresie do 

projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej, wydanej przez 

organ samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

Brak danych/  

138.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
mostowej 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym, takim jak: 

 1. drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o 
drogach publicznych; 2. kolejowy obiekt inżynierski: 
most, wiadukt, przepust, 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

budownictwo. 

 

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

mostowej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

Brak danych/  
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konstrukcja oporowa oraz 

nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o 
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe. 

 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń 
uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów. 
 

139.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w  specjalności 
mostowej 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w 
ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym, takim 

jak: 

 1. jednoprzęsłowy obiekt 
mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o 
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym 
z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 
21 m, posadowiony na 

stabilnym gruncie; 2. typowy składany obiekt 
mostowy; 

3. przepust 

 

– ukończone studia zawodowe na kierunku 

budownictwo. 

 

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

mostowej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

– 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 ważności. 

 

Brak danych/  

140.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w 

Uprawnienia budowlane w 

specjalności kolejowej bez 
ograniczeń uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym, takim jak: stacja, 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

budownictwo w specjalnościach drogi kolejowe lub 

drogi żelazne. Uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do projektowania i/lub do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności kolejowej. 

 

– 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 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 

posiadających uprawnienia 

budowlane, – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

potwierdzony 

Brak danych/  
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specjalności 
kolejowej  

węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne 
budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o 
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem kolejowych obiektów inżynierskich: mostów, 
wiaduktów, konstrukcji 
oporowych oraz nadziemnych i podziemnych przejść dla 
pieszych. 

 

zawodowego. 

 

zaświadczeniem wydanym 

przez tę izbę, 

z określonym w nim 

terminem ważności. 

 

141.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w  specjalności 
kolejowej 

Uprawnienia budowlane w 

specjalności kolejowej w 
ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym, takim 

jak: linia i bocznica kolejowa 

oraz przepust. 

– ukończone studia zawodowe na kierunku 

budownictwo w specjalnościach drogi kolejowe lub 

drogi żelazne.  

– 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” do projektowania oraz/lub do 
kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym 

zakresie w specjalności kolejowej, wydanej przez 

organ samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

Brak danych/  

142.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
wyburzeniowej 

Uprawnienia budowlane w 

specjalności wyburzeniowej 
bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania 

tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych. 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

budownictwo. 

 

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

wyburzeniowej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności 

 

143.  Inżynier górnictwa 
i geologii w specjalności eksploatacja złóż 
uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez 

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania 
tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych. 

– ukończone studia magisterskie na kierunku górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż.  

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 

posiadających uprawnienia 

budowlane, – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym 

4309 zł/ 
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ograniczeń w  specjalności 
wyburzeniowej 

wyburzeniowej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

przez tę izbę, z określonym 

w nim terminem ważności. 

 

144.  Inżynier inżynierii 
wojskowej 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
wyburzeniowej  

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania 
tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych. 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

inżynieria wojskowa. 

 

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

wyburzeniowej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

4397 zł/ 

145.  Inżynier 
telekomunikacji 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej 

Uprawnienia budowlane w 

specjalności  
telekomunikacyjnej bez 

ograniczeń uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz 
telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

elektronika i telekomunikacja w specjalności z 

zakresu telekomunikacji. 

 

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

4340 zł/ 

146.  Inżynier 

elektrotechnik 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
telekomunikacyjnej 

Uprawnienia budowlane w 

specjalności  
telekomunikacyjnej bez 

ograniczeń uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz 
telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

elektrotechnika w specjalności z zakresu 

telekomunikacji.  

– 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” bez ograniczeń do projektowania i /lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

4340 zł/ 

147.  Inżynier Uprawnienia budowlane w – ukończone studia zawodowe na kierunku – odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do – wpis, w drodze decyzji, do 4340 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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telekomunikacji 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w  specjalności 
telekomunikacyjnej 

specjalności 
telekomunikacyjnej w 

ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w 
odniesieniu do obiektu 

budowlanego, takiego jak: 

lokalne linie i instalacje. 

 

elektronika i telekomunikacja w specjalności z 

zakresu telekomunikacji. 

 

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” w ograniczonym zakresie do 

projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, 

wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

 

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 ważności. 

 

148.  Inżynier 
elektrotechnik 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w  specjalności 
telekomunikacyjnej 

 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
telekomunikacyjnej w 

ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 

obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w 
odniesieniu do obiektu 

budowlanego, takiego jak: 

lokalne linie i instalacje. 

 

– ukończone studia zawodowe na kierunku 

elektrotechnika w specjalności z zakresu 

telekomunikacji.  

– 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” w ograniczonym zakresie 

do projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, 

wydanej przez organ samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

Brak danych/  

149.  Inżynier inżynierii 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 

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym, takim 

jak: sieci i instalacje cieplne, 

wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń 
w projekcie budowlanym oraz 

ich instalowaniem w procesie 

budowy lub remontu. 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

inżynieria środowiska. 

 

– 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” 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, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

4340 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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150.  Inżynier górnik 
uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń z zakresu inżynierii 
gazowniczej w 

specjalności 
instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 

 – ukończone studia magisterskie na kierunku 

wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu 

inżynierii gazowniczej. 

 

– 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” 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, wydanej przez organ samorządu 

zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

4340 zł/ 

151.  Inżynier inżynierii 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 

 

 – ukończone studia zawodowe na kierunku 

inżynieria środowiska. 

 

– 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” 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, wydanej 

przez organ samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności 

4340 zł/ 

152.  Inżynier 
budownictwa 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w  specjalności 

 – ukończone studia wyższe na kierunku 

budownictwo.  

– 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” w ograniczonym zakresie do 
projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

– 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 

4340 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 
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instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanej 

przez organ samorządu zawodowego. 

 

w nim terminem ważności. 

 

153.  Inżynier 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 

 

 – ukończone studia wyższe na kierunku energetyka.  – 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” 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, wydanej 

przez organ samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

4340 zł/ 

154.  Inżynier 
elektrotechnik 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetyczn

ych 

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do 
projektowania obiektu 

budowlanego lub kierowania 

robotami budowlanymi związanymi z obiektem 
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia 
elektryczne i 

elektroenergetyczne, w tym 

kolejowe, trolejbusowe i 

tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do 
zasilania i sterowania. 

 

– ukończone studia magisterskie na kierunku 

elektrotechnika. 

 

– 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” bez ograniczeń do projektowania i/lub 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanej przez 

organ samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

4340 zł/ 

155.  Inżynier 
elektrotechnik 

uprawniony do 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 

– ukończone studia zawodowe na kierunku 

elektrotechnika. 

 

– odpowiednia praktyka zawodowa, dostosowana do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych 

wymagań związanych z wykonywaną funkcją, 

– wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia 

4340 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 
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projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie w specjalności 
instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetyczn

ych  

 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, w 

ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami 

budowlanymi przy 

wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV 
w obiektach budowlanych o 

kubaturze do 1.000 m3. 

– zdany egzamin ze znajomości procesu budowlanego 

oraz umiejętności praktycznego stosowania wiedzy 

technicznej, – uzyskanie decyzji zwanej „uprawnieniami budowlanymi” w ograniczonym zakresie do 

projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wydanej przez organ 

samorządu zawodowego. 

 

budowlane, – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym 

przez tę izbę, z określonym 

w nim terminem ważności. 

 

156.  Inżynier 
transportu 

uprawniony do 

projektowania 

i/lub kierowania 

robotami 

budowlanymi w 

ograniczonym 

zakresie 

sterowania ruchem 

w transporcie lub 

starowania ruchem 

lub zabezpieczania ruchu pociągów 
lub automatyki i 

robotyki w specjalności 
instalacyjnej w 

zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 

elektroenergetyczn

ych  

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, w 

ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania 
obiektu budowlanego lub 

kierowania robotami 

budowlanymi przy 

wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV 
w obiektach budowlanych o 

kubaturze do 1.000 m3. 

– ukończone studia zawodowe na kierunku 

transport w specjalności sterowanie ruchem w 

transporcie lub sterowanie ruchem lub 

zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i 

robotyka. 

 

– 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” w ograniczonym zakresie do 

projektowania i/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wydanej przez organ 

samorządu zawodowego. 

 

– 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 ważności. 

 

Brak danych/  

157.  Pośrednik w 
obrocie nieruchomościami  – wykształcenie wyższe I lub II stopnia, lub – wykształcenie wyższe I lub II stopnia, gdzie program studiów spełnia co najmniej minimalne 

wymogi programowe dla studiów podyplomowych 
w zakresie pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami. 

 

– ukończone studia podyplomowe w zakresie 

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (jeżeli 

kandydat ukończył studia wyższe, których program nie spełnia minimów programowych dla studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami), – odbyta praktyka zawodowa w zakresie pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami, 

– pełna zdolność do 

czynności prawnych, – brak karalności za 

przestępstwa przeciwko 

mieniu, dokumentom, 

za przestępstwa 

gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, 

Brak danych/  

16298 os. Źródło: 
http://www.mi.gov.pl/

2-482c0defdb3dc.htm 

http://www.mi.gov.pl/2-482c0defdb3dc.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482c0defdb3dc.htm
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– pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. 

 

papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych 
zeznań oraz za 

przestępstwa skarbowe. 

 

158.  Rzeczoznawca majątkowy 

osoba fizyczna posiadająca 
uprawnienia zawodowe w 

zakresie szacowania nieruchomości nadane przez 

Ministra Infrastruktury 

– wykształcenie wyższe magisterskie  

lub – wykształcenie wyższe magisterskie, gdzie program studiów spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w 

zakresie wyceny nieruchomości. 

 

– ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny 

nieruchomości (jeżeli kandydat ukończył studia 
wyższe, 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 złożony egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną dający uprawnienia w zakresie 

szacowania nieruchomości. 

 

– 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. 

 

4344 zł/ 

5179 os. źródło: 
http://www.mi.gov.pl/

2-482c0de8bcdd4.htm 

159.  Zarządca nieruchomości osoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Praca zarządcy polega na 
analizie, monitorowaniu czynników od których jest uzależnione prowadzenie 

racjonalnej gospodarki nieruchomością i 
podejmowaniu stosownych decyzji mających wpływ na bieżące a także przyszłe 
planowanie jak najbardziej 

efektywnego wykorzystania będącej w gestii zarządcy nieruchomości.   
 Do zadań zarządcy nieruchomości należy m.in. 
piecza nad utrzymaniem budynku we właściwym stanie 
technicznym, prowadzenie i 

przechowywanie dokumentacji 

technicznej obiektu, jego 

oznaczenie, zatwierdzanie 

stawek czynszowych, kontrolowanie warunków 

– wykształcenie wyższe I lub II stopnia, lub – wykształcenie wyższe I lub II stopnia, gdzie program studiów spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych 
w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

 

– ukończone studia podyplomowe w zakresie 

zarządzania nieruchomościami (jeżeli kandydat 

ukończył studia, których program nie spełnia minimów programowych dla studiów 

podyplomowych w zakresie zarządzania 

nieruchomościami), – odbyta praktyka zawodowa w zakresie zarządzania 

nieruchomościami min. 6 miesięcy, w tym co najmniej 200 godzin zajęć praktycznych, – pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną (PKK powoływana przez MI, ok. 70 os.). 
(posiadanie licencji). 

 

– 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 

- obowiązkowe 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania 

 

Brak danych/  

20379 os. źródło: 
http://www.mi.gov.pl/

2-482c0ddde037d.htm 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawnienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wycena_nieruchomo%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wycena_nieruchomo%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Minister_%28urz%C4%85d%29
http://www.mi.gov.pl/2-482c0de8bcdd4.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482c0de8bcdd4.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_nieruchomo%C5%9Bciami
http://www.mi.gov.pl/2-482c0ddde037d.htm
http://www.mi.gov.pl/2-482c0ddde037d.htm
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najmu. 

 Zarządca odpowiada także za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, 
gromadzenie i usuwanie odpadów związanych z eksploatacją nieruchomości, wykonywanie planów 
marketingowych (celem przyciągnięcia potencjalnych najemców), analizowanie i kontrolowanie finansów nieruchomości oraz konserwację nieruchomości. 
 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW RYNKÓW ROLNYCH  

160.  Rzeczoznawca w zakresie jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych 

 nie dotyczy. – posiadanie teoretycznych i praktycznych 

wiadomości z zakresu zasad klasyfikacji, sposobu 

produkcji lub pobierania próbek danego rodzaju artykułów rolno-spożywczych, potwierdzane zdaniem, 

co 3 lata, egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, – wpis do rejestru rzeczoznawców potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym przez wojewódzkiego 
inspektora. 

 

 Brak danych/  

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW INSTYTUCJI FINANSOWYCH  

161.  Doradca 

inwestycyjny 

Przez wykonywanie zawodu 

doradcy inwestycyjnego rozumie się m.in.: 
 

- zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich 
instrumentów finansowych; 

- doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów 
finansowych; 

- doradztwie dla 

przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 

brak wymagań. – złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed 

komisją egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych, – wpis na listę doradców inwestycyjnych dokonany 
przez Komisję Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego złożony w terminie 3 miesięcy od daty złożenia 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 również uzyskać osoby nieposiadające 

– 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 

4402 zł/ 

353 os. źródło: 
http://www.nettax.pl/

serwis/serwis.asp?id=2

8 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktura_kapita%C5%82owa&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_strategiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_strategiczne
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
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- doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału 
oraz przejmowania przedsiębiorstw. 
 

uprawnień, o których mowa w tiret powyżej, o ile 

posiadają odpowiedni, nadany przez zagraniczną 
instytucję, tytuł, do uzyskania którego należy 

wykazać się wiedzą w zakresie zbliżonym do zakresu 

tematycznego obowiązującego na egzaminie dla doradców, oraz o ile ich kwalifikacje stwierdzone w 
wyniku przeprowadzonego sprawdzianu umiejętności 

gwarantują, że będą one wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób 
należyty. 

 

ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. – Prawo własności 

przemysłowej, za 

przestępstwa określone w 

ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o 

giełdach towarowych 

 [Art. 305. 1. Kto w celu 

wprowadzenia do obrotu 

oznacza towary 

podrobionym znakiem 

towarowym lub oznaczone 

takim znakiem towary 

wprowadza do obrotu, 

podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 
2. 

2. W wypadku mniejszej 

wagi sprawca podlega 

grzywnie. 

3. Jeżeli sprawca uczynił 
sobie z popełnienia 
przestępstwa określonego w 
ust. 1 stałe źródło dochodu 
albo dopuszcza się tego 
przestępstwa w stosunku do 
towaru o znacznej wartości, 
podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do 
lat 5. 

Art. 307. 1. (48) Kto w celu 

wprowadzenia do obrotu 

oznacza przedmioty 

niechronione patentem, 

prawem ochronnym na 

wzór użytkowy lub prawem 
z rejestracji wzoru 

przemysłowego, topografii 
układu scalonego lub 
rejestracji na oznaczenie 

geograficzne, napisami lub 

rysunkami mającymi 
wywołać mylne mniemanie, 

że przedmioty te korzystają 
z takiej ochrony, podlega 

karze grzywny lub aresztu. 

1. (49) Kto w celu 
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wprowadzenia do obrotu 

oznacza przedmioty 

niechronione patentem, 

dodatkowym prawem 

ochronnym, prawem 

ochronnym na wzór 
użytkowy lub prawem z 

rejestracji wzoru 

przemysłowego, topografii 
układu scalonego lub 
rejestracji na oznaczenie 

geograficzne, napisami lub 

rysunkami mającymi 
wywołać mylne mniemanie, 
że przedmioty te korzystają 
z takiej ochrony, podlega 

karze grzywny lub aresztu. 

2. Tej samej karze podlega, 

kto przedmioty wymienione 

w ust. 1, wiedząc o mylnym 
ich oznaczeniu, wprowadza 

do obrotu albo do celów 
obrotu przygotowuje lub 

przechowuje, albo podaje w 

ogłoszeniach, 
zawiadomieniach lub w inny 

sposób wiadomości mające 
wywołać mniemanie, że te 
przedmioty korzystają z 
ochrony prawnej. 

Art. 308. Kto wprowadza do 

obrotu towary oznaczone 

znakiem towarowym z 

wyróżnikiem mającym 
wywołać mylne mniemanie, 
że przedmioty te korzystają 
z takiej ochrony, podlega 

karze grzywny.] 

 

lub za przestępstwa 

określone w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

  rt. 12 .  a listę maklerów 
lub na listę doradców może 
być wpisana osoba  izyczna: 

 

3) która nie była uznana 
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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 
niniejszej ustawie]; 

 

162.  Makler giełd 
towarowych 

 brak wymagań. – złożenie 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 złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 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, jeżeli ich kwalifikacje, stwierdzone 

przez Komisję w wyniku przeprowadzonego testu 

umiejętności, zapewniają należyte wykonanie zawodu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

– pełna zdolność do 

czynności prawnych, – korzystanie z pełni praw 
publicznych, – osoba 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, 

Brak danych/  

222 os. źródło: 
http://www.nettax.pl/

serwis/serwis.asp?id=2

8 

http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
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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. ı ustawa z dnia 

26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych 

 

163.  Makler papierów wartościowych 

 brak wymagań. – złożenie 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 złożony w terminie 3 

miesięcy od daty złożenia egzaminu z wynikiem 

pozytywnym, daty uznania przez Komisję uprawnień 
do wykonywania zawodu albo dnia zdania z wynikiem 

pozytywnym sprawdzianu umiejętności, ı 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. 
 

– 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 2000r. – 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. 

( Tak jak u doradcy) 

 

4340 zł/ 

2449 os. źródło: 
http://www.nettax.pl/

serwis/serwis.asp?id=2

8 

164.  Aktuariusz profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności 
– wyższe. - przez okres co najmniej 2 lat wykonywanie czynności 

z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i 

statystyki, pod kierunkiem aktuariusza; 

- złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu 

 4331 zł/ 

211 os. źródło: 
http://www.nettax.pl/

http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
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długoterminowych lub 
obarczonych ryzykiem. Profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, 

reasekuracji oraz planów 
emerytalnych (wycena rezerw na świadczenia pracownicze). 
Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń (towarzystwie 

ubezpieczeniowym) odpowiada za wycenę zobowiązań wobec klientów oraz konstrukcję produktów tak, by oczekiwany poziom rezerw oraz strumień przyszłych przepływów pieniężnych zabezpieczył pokrycie tych zobowiązań. Głównymi obszarami aktywności zawodowej aktuariusza są: 
- Wycena produktów 
ubezpieczeniowych - kalkulacja składki, profilu zyskowności oraz ustalanie szczegółowych parametrów. 
- Ustalanie metod tworzenia 

rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych oraz wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń. 
- Kalkulacja ryzyka:  

a) ubezpieczeniowego (związanego ze zobowiązaniami 
ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), 
b) rynkowego (związanego z rynkiem papierów wartościowych oraz wysokością stóp 
procentowych), c) kredytowego (związanego z kondycją finansową kontrahentów) oraz 

d) operacyjnego. 

aktuarialnego przy Komisji Nadzoru Finansowego 

(możliwość zwolnienia z tego obowiązku cudzoziemca 

po zasięgnięciu ogólnopolskich organizacji 
aktuariuszy); 

- pełna zdolność do czynności prawnych; 

- pełnia praw publicznych; 
- osoba nie może 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. 

 

serwis/serwis.asp?id=2

8 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Profesja_%28zaw%C3%B3d%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_%28ubezpieczenia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reasekuracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczyciel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczyciel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryzyko
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- Ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów i zobowiązań  
- Wycena wartości firmy;  

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH  

165.  Agent celny osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów 
gospodarczych przed organami 

celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z 
obrotem towarowym z zagranicą. To profesjonalny pełnomocnik strony w sferze ceł, podatku od towarów i usług 
w obrocie zagranicznym, 

podatku akcyzowego, zgłoszeń 
statystycznych "Intrastat", oraz 

konsultant w zakresie uwarunkowań prawnych i procedur regulujących międzynarodowy obrót towarami ze względu na 
wymagania sanitarne, 

weterynaryjne, 

farmaceutyczne, techniczne, kontyngenty ilościowe, ochronę rynku, który prowadzi swoją działalność w dowolnej formie prawnej (lub będący 
pracownikiem 

reprezentowanego podmiotu). 

W zależności od tego, w czyim imieniu czynność prawna 
zostanie dokonana, agent celny może być umocowany do działania w formie 
przedstawicielstwa bezpośredniego lub pośredniego. 
Przedstawicielstwo bezpośrednie polega na tym, że przedstawiciel działa na rzecz 
mocodawcy i w jego imieniu, a przedstawiciel pośredni dokonuje czynności prawnej na 

co najmniej średnie. — 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 złożony nie później niż w okresie 2 lat od złożenia 

egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego lub 

otrzymania decyzji o uznaniu kwalifikacji do 

wykonywania zawodu agenta celnego wydanej na 

podstawie odrębnych przepisów). 
 

— 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. 

 

Brak danych/  

9541 os. źródło: 
http://www.nettax.pl/

serwis/serwis.asp?id=2

8 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/C%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_akcyzowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Intrastat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Weterynaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farmaceutyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mocodawca
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
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rzecz mocodawcy, lecz w imieniu własnym. 
 

166.  Usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 

 – co najmniej średnie. 

 

— 3 lata praktyki w księgowości na terytorium RP w 

przypadku: a) wykształcenia wyższego magisterskiego 

uzyskanego na 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 wyższego 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 wyższego innego niż wymienione w 

powyższych pkt a) lub b) oraz złożony 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. 

 

— 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. 

 

4287 zł/ 

50800 os. źródło: 
http://www.nettax.pl/

serwis/serwis.asp?id=2

8 

167.  Doradca 

podatkowy 

 – wyższe. — dwuletnia praktyka zawodowa, — egzamin na doradcę podatkowego, — wpis na listę doradców podatkowych. 
 

— pełna zdolność do 

czynności prawnych, — korzystanie z pełni z 
praw publicznych, — nieskazitelny charakter i 

rękojmia prawidłowego 
wykonywania zawodu 

doradcy podatkowego, 

 

3924 zł/ 

11493 os. źródło: 
http://www.nettax.pl/

serwis/serwis.asp?id=2

8 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW TURYSTYK I  

168.  Przewodnik 

turystyczny 

- przewodnik turystyczny górski, 
- przewodnik turystyczny 

– wykształcenie średnie. - odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego na 

przewodnika turystycznego zgodnego z programem szkolenia dla kandydatów na przewodników – ukończenie 18 lat, – posiadanie stanu zdrowia 

umożliwiającego 

3964 zł/ 

http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=28
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miejski, 

- przewodnik turystyczny 

terenowy, 

 

turystycznych określonym w rozporządzeniu Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, obejmującego co najmniej 75 godzin zajęć 
teoretycznych i praktycznych, w formie ćwiczeń w terenie i wycieczek szkoleniowych polegających 
samodzielnym przeprowadzeniu pod kierunkiem instruktora wybranych odcinków tras podczas 2 do 5 
wycieczek; 

- zdanie egzaminu na przewodnika turystycznego 

przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa  
 

 ad. Komisja egzaminacyjna:  

- zestawienie komisji egzaminacyjnych dla przewodników poszczególnych regionów lub miast oraz powołujących ich marszałków odpowiednich województw zawarte w  §19 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki z dn. 4 marca 2011 r. w 

sprawie przewodników i pilotów wycieczek  

 

wykonywanie zadań 

Przewodnika 

turystycznego, – niekaralność za 

przestępstwa umyślne lub inne popełnione w 

związku z wykonywaniem 

zadań przewodnika 

turystycznego lub 

pilota wycieczek. 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZDROWIA  

169.  Asystentka 

dentystyczna 

(stomatologiczna) 

 - 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 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 

uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

3125 zł/ 

170.  Dietetyk  - ukończenie studiów wyższych na kierunku 

dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia 
określonymi w odrębnych przepisach i uzyskanie 

 - posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

prawnych, 
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tytułu licencjata lub magistra na tym kierunku, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych 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 żywienia w 

specjalności dietetyka. 

 

- stan zdrowia pozwalający 

na wykonywanie zawodu 

dietetyka, 

- osoba wykazuje 

znajomość języka polskiego 

w stopniu wystarczającym 

do wykonywania zawodu 

medycznego, 

- niekaralność za 

przestępstwo umyślne 

przeciwko życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

171.  Fizjoterapeuta 

(magister) 

 - rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1997 r. studiów 
wyższych 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 wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym 

kierunku, lub 

- rozpoczęcie przed dniem 1 stycznia 1998 r. studiów wyższych 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 wyższych 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 wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytuł magistra na tym kierunku oraz 
ukończenie trzymiesięcznego kursu 

specjalizacyjnego z rehabilitacji. 

 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do 

wykonywania zawodów medycznych. 
 

3119 zł/ 

22300 os. (w sumie z 

technikami) źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_zos_podst_dane_z_z

akr_ochr_zdr_w_2009.p

df 

172.  Fizjoterapeuta  - rozpoczęcie po dniu 31 grudnia 1997 r. studiów   Brak danych/  

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
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(technik/licencjat) wyższych 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. 
 

173.  Higienistka 

dentystyczna 

(stomatologiczna) 

 - 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 wyższych 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 wyższych na kierunku lub w 

specjalności higiena stomatologiczna rozpoczętych 

przed dniem 31 sierpnia 2009 r. 

 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

3157 zł/ 

174.  Higienistka szkolna  - ukończenie szkoły policealnej publicznej lub 
niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i 
uzyskanie dyplomu higienistki szkolnej. 

 

 - 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 życiu 

i zdrowiu, wolności 

seksualnej i obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do 

3140 zł/ 
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Rejestru osób 

uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

175.  Logopeda  - ukończenie studiów wyższych 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 wyższych i uzyskanie tytułu 
magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych 

z logopedii obejmujących co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii. 
- ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu 
magistra oraz ukończenie przed 31 sierpnia 2009 r. studiów podyplomowych z logopedii. 
 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

267 os. źródło: 
http://www.logopeda.

org.pl/certyfikat_c.php

?id=98 

176.  Optyk okularowy  - ukończenie studiów wyższych 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 
inżyniera, 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. 

 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do 

wykonywania zawodów medycznych. 

3057 zł/ 

http://www.logopeda.org.pl/certyfikat_c.php?id=98
http://www.logopeda.org.pl/certyfikat_c.php?id=98
http://www.logopeda.org.pl/certyfikat_c.php?id=98
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177.  Ortoptystka  ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i 
uzyskanie dyplomu ortoptystyki. 

 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

3766 zł/ 

178.  Ratownik 

medyczny 

 - ukończenie studiów wyższych 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". 

 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

3896 zł/ 

179.  Technik analityki 

medycznej 

 - ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu 
licencjata na kierunku analityka medyczna, lub 

 - posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 
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- 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. 

 

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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

180.  Technik 

dentystyczny 

 - ukończenie studiów wyższych 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 wyższych 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 inżyniera, 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. 

 

 - 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, 

- niekaralność za 

przestępstwo umyślne 

przeciwko życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

3293 zł/ 

181.  Technik 

elektroradiolog 

 - ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w 

specjalności elektroradiologia obejmujących co 

najmniej 1.700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera, lub 

- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub 
 - posiadanie pełnej 

zdolności do czynności 

prawnych, 

- stan zdrowia pozwalający 

na wykonywanie zawodu 
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niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika 
elektroradiologa lub technika elektroradiologii, lub 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie technik elektroradiolog. 

 

technika elektroradiologa, 

- osoba wykazuje 

znajomość języka polskiego 

w stopniu wystarczającym 

do wykonywania zawodu 

medycznego, 

- niekaralność za 

przestępstwo umyślne 

przeciwko życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do 

wykonywania zawodów medycznych. 
 

182.  Technik 

farmaceutyczny 

 - ukończenie szkoły policealnej publicznej lub 
niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i 
uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego. 

 

- posiadanie dwuletniej praktyki w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, umożliwia 

samodzielne wykonywanie czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, 
wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: 1) substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych 

dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 2) substancje odurzające, 
3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P Technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych.68 

  

- 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

1850 zł/ 

183.  Technik ortopeda  - 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 

 - posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

prawnych, 

- stan zdrowia pozwalający 

na wykonywanie zawodu 

technika ortopedy, 

- osoba wykazuje 

znajomość języka polskiego 

2859 zł/ 
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ortopeda. 

 

w stopniu wystarczającym 

do wykonywania zawodu 

medycznego, 

- niekaralność za 

przestępstwo umyślne 

przeciwko życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

184.  Felczer  - ukończenie liceum felczerskiego lub szkoły felczerskiej (kształcenie felczera zostało 
zakończone). 

 

 - 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. 

 

4558 zł/ 

185.  Diagnosta 

laboratoryjny 

 - ukończenie studiów wyższych na kierunku 

analityka medyczna i uzyskanie tytułu zawodowego 
magistra, lub 

- ukończenie studiów wyższych na kierunkach: 

a) biologia lub farmacja i uzyskanie tytułu 
zawodowego magistra,  b) chemia lub biotechnologia i uzyskanie tytułu 
zawodowego magistra lub magistra inżyniera, 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 wyższych na kierunku lekarskim i uzyskanie tytułu zawodowego lekarza oraz odbycie kształcenia podyplomowego, lub 

- posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza i 

 - 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. 

 

2441 zł/ 
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specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty 

w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, 

diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, 

mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska. 

 

186.  Masażysta  - ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły 
publicznej i uzyskanie dyplomu technika masażysty. 

 

 - posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

prawnych, 

- stan zdrowia pozwalający 

na wykonywanie zawodu 

masażysty, 

- osoba wykazuje 

znajomość języka polskiego 

w stopniu wystarczającym 

do wykonywania zawodu 

medycznego, 

- niekaralność za 

przestępstwo umyślne 

przeciwko życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

2438 zł/ 

187.  Opiekunka dziecięca 

 - ukończenie liceum medycznego lub szkoły 
policealnej publicznej lub niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskanie 
dyplomu opiekunki dziecięcej. 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

4480 zł/ 
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188.  Protetyk słuchu  - posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i 
ukończenie kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą 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. 
 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do wykonywania zawodów 
medycznych. 

 

2391 zł/ 

189.  Terapeuta zajęciowy 

 - ukończenie studiów wyższych 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. 

 

 - 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 życiu i zdrowiu, 

wolności seksualnej i 

obyczajności, 

- uzyskanie wpisu do Rejestru osób 
uprawnionych do 

wykonywania zawodów medycznych. 

 

Brak danych/  

190.  Specjalista  - posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub tytułu - ukończenie programu szkoleniowego w zakresie  2416 zł/ 
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psychoterapii uzależnień 

zawodowego magistra pielęgniarstwa, lub tytułu 
zawodowego magistra na kierunku psychologia, 

pedagogika, resocjalizacja, socjologia, 

teologia, filozofia lub nauk o rodzinie. 

 

specjalisty terapii uzależnień, 

- zdanie egzaminu certyfikacyjnego i otrzymanie 

certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. 

 

191.  Koordynator 

pobierania i 

przeszczepiania komórek, tkanek i narządów 

 - posiadanie co najmniej średniego wykształcenia 
medycznego. 

 

- ukończone szkolenie dla koordynatorów, 
uczestnictwo i wyniki potwierdzone zaświadczeniem. 

 

 Brak danych/  

192.  Specjalista terapii uzależnień 

 - posiadanie wykształcenia wyższego medycznego, 

lub wyższego wykształcenia w dziedzinie 
psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, 

nauk o rodzinie lub teologii. 

 

- ukończenie szkolenia w dziedzinie uzależnień, 

- zdanie egzaminu certyfikacyjnego i otrzymanie 

certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. 

 

 4489 zł/ 

193.  Instruktor terapii uzależnień 

 - posiadanie wykształcenia co najmniej średniego. 

 

- ukończenie programu szkoleniowego w zakresie 

instruktora terapii uzależnień, 

- zdanie egzaminu certyfikacyjnego i otrzymanie 

certyfikatu instruktora terapii uzależnień. 

 

 Brak danych/  

194.  Inspektor ochrony 

radiologicznej w 

pracowniach stosujących 
aparaty 

rentgenowskie w 

celach medycznych 

 - posiadanie wykształcenia co najmniej średniego. 

 

- zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 
- posiadanie stażu pracy w warunkach narażenia na 

promieniowanie jonizujące przy źródłach 
promieniowania rentgenowskiego co najmniej: 

1) roczny — w przypadku osób posiadających wykształcenie: a) wyższe, b) średnie i dyplom uzyskania tytułu zawodowego 
technika elektroradiologii; 

2) trzyletni — w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie. 
 Staż pracy nie jest wymagany w przypadku osób, które przedłożą dokument potwierdzający, że program studiów wyższych obejmował zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. 69 

 

- posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

prawnych, 

- posiadanie orzeczenia 

lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do pracy 

w warunkach narażenia, 

- posiadanie uprawnień nadanych przez Głównego 
Inspektora 

Sanitarnego. 

 

4567 zł/ 

195.  Grzyboznawca  - co najmniej średnie. 

 

uprawnienia grzyboznawcy może uzyskać osoba, która: 
- ukończyła kurs specjalistyczny dla kandydatów na grzyboznawców, 
- zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego działającego z upoważnienia 

uprawnienia grzyboznawcy 

może uzyskać osoba, która: 
- jest pełnoletnia, 
 

Brak danych/  
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Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

196.  Klasyfikator grzybów 

 - ukończenie co najmniej gimnazjum. 

 

uprawnienia klasyfikatora grzybów może 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. 

 

 2446 zł/ 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

197.  Bibliotekarz Stanowiska: 

- pracownik bibliotek i 

informacji naukowej, 

- asystent informacji naukowej 

- bibliotekarz 

wyższe/ średnie / zasadnicze zawodowe / 

podstawowe – odpowiednio dla danego stanowiska. 

 

  Brak danych/  

198.  Bibliotekarz, 

pracownik 

dokumentacji i 

informacji 

naukowej 

  Bibliotekarze dyplomowani i dyplomowani 

pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. 

Starszy kustosz dyplomowany, starszy 

dokumentalista dyplomowany: – tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, 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 Wyższego; 

 

Kustosz dyplomowany, dokumentalista 

dyplomowany: – tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny, 

 1863 zł/ 
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– co najmniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta 

bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy w służbie bibliotecznej, w służbie 

informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, w służbie 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 Wyższego; 

 

Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i 

informacji naukowej: – tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub równorzędny, – co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asystenta 

bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat pracy w służbie bibliotecznej, w służbie 

informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, w służbie 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 Wyższego; 

 

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji 

naukowej: 
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– tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, 

lekarza lub równorzędny, – co najmniej 2 lata pracy w służbie bibliotecznej, w służbie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, w służbie 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 Wyższego; 

 

Pozostali: 

Kustosz biblioteczny:  – ukończone studia wyższe magisterskie lub równorzędne, – ukończone studia podyplomowe z zakresu 

bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej (nie dotyczy absolwentów kierunku studiów 

wyższych informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz osób posiadających stopień naukowy), – 10 - letni staż 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 wyższe, – ukończone studia podyplomowe z zakresu 

bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej (nie dotyczy absolwentów kierunku studiów 

wyższych informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz osób posiadających stopień naukowy), – 6 - letni staż pracy w bibliotece naukowej, – co najmniej 2-tygodniowa praktyka specjalistyczna 

w bibliotece naukowej, potwierdzona zaświadczeniem 

o jej ukończeniu; 
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Starszy konserwator książki: – wykształcenie wyższe odpowiadające wykonywanej 

specjalności, – 2 lata pracy; 

 

Bibliotekarz: – wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne 

wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności, – 3 lata pracy 

LUB – wykształcenie wyższe inne niż bibliotekoznawcze, – 4 lata pracy 

LUB – studium bibliotekarskie, – 5 lat pracy 

LUB – wykształcenie średnie bibliotekarskie, – 6 lat pracy 

LUB – wykształcenie średnie inne niż bibliotekarskie, – 8 lat pracy; 

 

Dokumentalista: – wykształcenie wyższe odpowiadające wykonywanej 

specjalności, – 3 lata pracy 

LUB – studium informacji naukowo-technicznej, – 5 lat pracy; 

 

Konserwator książki: – wykształcenie wyższe, – 3 lata pracy 

LUB – wykształcenie średnie, – 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: 
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– wykształcenie wyższe lub studium bibliotekarskie 

LUB – wykształcenie średnie bibliotekarskie, – 1 rok pracy 

LUB – wykształcenie średnie oraz przeszkolenie 

bibliotekarskie; 

 

Młodszy dokumentalista: – wykształcenie wyższe lub studium informacji 

naukowotechnicznej; 

 

Młodszy konserwator książki: – wykształcenie wyższe 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 książki: –  średnie techniczne w zakresie wykonywanej 

specjalności; 

 

Młodszy technik dokumentalista: – wykształcenie średnie; 

 

Pomocnik biblioteczny: wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe 

 

199.  Bibliotekarz   Bibliotekarze dyplomowani: – starszy kustosz dyplomowany – wyższe wykształcenie, dorobek naukowy, dydaktyczny lub 
zawodowy w zakresie bibliotekarstwa 

albo informacji naukowej; znajomość języka obcego; złożenie egzaminu lub uznanie dorobku naukowego i 

zawodowego zgodnie z postępowaniem 

kwalifikacyjnym; co najmniej 4-letni staż pracy na 

stanowisku kustosza dyplomowanego; – kustosz dyplomowany – wyższe wykształcenie, 
dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w 

pracownicy służby 

bibliotecznej zatrudnieni w 

bibliotekach 

publicznych dla dzieci i młodzieży powinni 

posiadać przygotowanie 

pedagogiczne. 

 

2441 zł/ 
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zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej; 

znajomość języka obcego; złożenie egzaminu lub 

uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z 

postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 3-letni 

staż pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego albo 8 lat pracy w służbie: 

bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i 

ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej; – adiunkt biblioteczny – wyższe wykształcenie, 
dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w 

zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej; 

znajomość języka obcego; złożenie egzaminu lub 

uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z 

postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni 

staż pracy na stanowisku asystenta bibliotecznego lub 6 lat w służbie: bibliotecznej, informacji naukowej, 

technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej; – asystent biblioteczny – wyższe wykształcenie, 
dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy w 

zakresie bibliotekarstwa albo informacji naukowej; 

znajomość języka obcego; złożenie egzaminu lub 

uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z 

postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni 

staż pracy w służbie: bibliotecznej, informacji 

naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub 

muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo-

dydaktycznego lub pracownika naukowego; pracownicy służby bibliotecznej: – starszy kustosz – wykształcenie wyższe 

bibliotekoznawcze / wyższe oraz podyplomowe studia 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej/ wyższe 

odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 

specjalności, a także 6 lat stażu pracy; – kustosz – wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze/ 

wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa 

i informacji naukowej/ wyższe odpowiadające 

profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności, a 

także 4 lata stażu pracy ALBO wykształcenie wyższe 

zawodowe bibliotekoznawcze/ wyższe zawodowe 

odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 

specjalności, a także 5 lat stażu pracy; – starszy bibliotekarz – wykształcenie wyższe 

bibliotekoznawcze / wyższe odpowiadające profilowi 

biblioteki, wykonywanej specjalności, a także 2-letni 

staż pracy ALBO wykształcenie wyższe zawodowe 

bibliotekoznawcze / wyższe zawodowe 

odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 

specjalności, a także 3-letni staż pracy ALBO 
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ukończone studium bibliotekarskie i 4-letni staż pracy; – bibliotekarz – wykształcenie wyższe 

bibliotekoznawcze / wyższe odpowiadające profilowi 

biblioteki, wykonywanej specjalności, a także roczny 

staż pracy ALBO wykształcenie wyższe zawodowe 

bibliotekoznawcze / wyższe zawodowe 

odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 

specjalności i roczny staż pracy ALBO 

ukończone studium bibliotekarskie/ wykształcenie średnie bibliotekarskie i 2-letni staż 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 wyższe; 

dorobek naukowy, dydaktyczny, zawodowy w zakresie 

bibliotekarstwa lub informacji naukowej; znajomość 
języka obcego; złożenie egzaminu lub uznanie dorobku 

naukowego i zawodowego zgodnie z postępowaniem 

kwalifikacyjnym; co najmniej 4-letni staż pracy na 

stanowisku dokumentalisty dyplomowanego; – dokumentalista dyplomowany - wykształcenie 
wyższe; dorobek naukowy, dydaktyczny, zawodowy w 

zakresie bibliotekarstwa lub informacji naukowej; 

znajomość języka obcego; złożenie egzaminu lub 

uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z 

postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 3-letni 

staż pracy na stanowisku adiunkta dokumentacji 

naukowej albo 8-letni staż pracy w służbie: 

bibliotecznej, informacji naukowej, technicznej i 

ekonomicznej, archiwalnej lub muzealnej; – adiunkt dokumentacji naukowej - wykształcenie 
wyższe; dorobek naukowy, dydaktyczny, zawodowy w 

zakresie bibliotekarstwa lub informacji naukowej; 

znajomość języka obcego; złożenie egzaminu lub 

uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z 

postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni 

staż pracy na stanowisku asystenta dokumentacji 

naukowej, technicznej i ekonomicznej, archiwalnej lub 

muzealnej; – asystent dokumentacji naukowej - wykształcenie 
wyższe; dorobek naukowy, dydaktyczny, zawodowy w 

zakresie bibliotekarstwa lub informacji naukowej; 
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znajomość języka obcego; złożenie egzaminu lub 

uznanie dorobku naukowego i zawodowego zgodnie z 

postępowaniem kwalifikacyjnym; co najmniej 2-letni 

staż pracy w służbie: 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 
wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności, 

dorobek zawodowy, dydaktyczny, naukowy, a także 5-

letni staż pracy; – starszy specjalista: dokumentalista, konserwator 

zbiorów bibliotecznych i inni – wykształcenie 
wyższe odpowiadające wykonywanej specjalności i 2-

letni staż pracy  

ALBO wykształcenie wyższe zawodowe odpowiadające 

wykonywanej specjalności i 3-letni staż pracy ALBO 

ukończone policealne studium zawodowe 

odpowiadające wykonywanej specjalności i 4- letni 

staż pracy; – specjalista: dokumentalista, konserwator 

zbiorów bibliotecznych i inni –  wykształcenie wyższe odpowiadające wykonywanej 

specjalności ALBO wykształcenie wyższe zawodowe 

odpowiadające wykonywanej specjalności i roczny 

staż pracy 

ALBO 

ukończone policealne studium zawodowe 

odpowiadające wykonywanej specjalności i 2-letni 

staż pracy; – starszy magazynier biblioteczny – wykształcenie średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne w 

bibliotece i 4-letni staż pracy; – magazynier biblioteczny –  wykształcenie średnie oraz przeszkolenie 

specjalistyczne w bibliotece (praktyka, kurs dla nowo zatrudnionych pracowników). 
 

200.  Muzealnik  wyższe na odpowiednim kierunku, związanym z działalnością podstawową muzeów. 
 

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, – staż pracy – 10 lat; 

kustosz: 

– kustosz dyplomowany – 

stwierdzenia kwalifikacji 

dokonuje komisja 

kwalifikacyjna na wniosek 

zainteresowanego; – kustosz - zaopiniowania 

dorobku zawodowego 

dokonuje komisja 

2419 zł/ 
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– wykształcenie wyższe specjalistyczne oraz 

podyplomowe studium muzealnicze lub dorobek 

zawodowy w zakresie wskazanym w art. 2 ustawy o 

muzeach, – znajomość języka obcego, – staż pracy – 7 lat; 

adiunkt: – wykształcenie wyższe specjalistyczne, – staż pracy – 4 lata; 

asystent: 

 – wykształcenie wyższe zawodowe. 

 

kwalifikacyjna na wniosek 

zainteresowanego. 

 

201.  Animator kultury  co najmniej średnie - główny instruktor – wykształcenie wyższe 

specjalistyczne/ wyższe i studia podyplomowe 

odpowiadające wykonywanej specjalności/ 

wyższe i przygotowanie pedagogiczne, a także 3-letni 

staż pracy 

ALBO  wykształcenie wyższe zawodowe odpowiadające 

wykonywanej specjalności i 4-letni staż pracy; 

- starszy instruktor – wykształcenie wyższe 

specjalistyczne/ wyższe i studia podyplomowe 

odpowiadające wykonywanej specjalności i 

2-letni staż pracy ALBO wyższe i przygotowanie 

pedagogiczne/ wyższe zawodowe odpowiadające 

wykonywanej specjalności i 3- letni staż pracy ALBO 

ukończone studium animatorów kultury/ wykształcenie średnie specjalistyczne i przygotowanie 

pedagogiczne i 4-letni staż pracy; 

- instruktor – wykształcenie wyższe specjalistyczne/ 

wyższe i przygotowanie pedagogiczne/ wyższe 

zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności 

ALBO ukończone studium animatorów kultury/ wykształcenie średnie specjalistyczne i 2-letni staż 
pracy; 

- młodszy instruktor – ukończone studium animatorów kultury/ wykształcenie średnie 

specjalistyczne/ średnie; 

- główny instruktor artystyczny – wykształcenie 
wyższe specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne/ 

wyższe i studia podyplomowe odpowiadające 

wykonywanej specjalności i przygotowanie 

pedagogiczne/ wyższe i instruktorski kurs 

kwalifikacyjny/ wyższe zawodowe i przygotowanie 

pedagogiczne/ studium pomaturalne odpowiadające 

wykonywanej specjalności/ średnie artystyczne i 

przygotowanie pedagogiczne/ średnie i instruktorski 

kurs kwalifikacyjny, a także 5-letni staż pracy na 

 4540 zł/ 
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stanowisku starszego instruktora artystycznego; 

- starszy instruktor artystyczny – wykształcenie 
wyższe specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne  

ALBO wykształcenie wyższe i studia podyplomowe 

odpowiadające wykonywanej specjalności i 

przygotowanie pedagogiczne oraz roczny staż pracy ALBO wykształcenie wyższe i instruktorski kurs 

kwalifikacyjny i 2-letni staż pracy ALBO wykształcenie 

wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne oraz 

3-letni staż pracy 

ALBO  

ukończone studium pomaturalne odpowiadające 

wykonywanej specjalności i 3-letni staż pracy ALBO wykształcenie średnie artystyczne i przygotowanie 

pedagogiczne oraz 4-letni staż pracy ALBO wykształcenie średnie i instruktorski kurs 

kwalifikacyjny i 5-letni staż pracy; 

- instruktor artystyczny – wykształcenie wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny ALBO wykształcenie 
wyższe i studia podyplomowe odpowiadające 

wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne ALBO wykształcenie wyższe zawodowe i 

przygotowanie pedagogiczne oraz roczny staż pracy 

ALBO  

ukończone studium pomaturalne odpowiadające 

wykonywanej specjalności/ wykształcenie średnie 

artystyczne i przygotowanie pedagogiczne oraz 2-letni 

staż pracy  

ALBO wykształcenie średnie i instruktorski kurs 

kwalifikacyjny oraz 3- letni staż 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 wyższe i przygotowanie pedagogiczne/ wykształcenie wyższe zawodowe i przygotowanie 

pedagogiczne/ wykształcenie średnie i przygotowanie 

pedagogiczne, a także 5-letni staż pracy na stanowisku starszego instruktora zespołu zainteresowań; 

- starszy instruktor zespołu zainteresowań – wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne 

oraz roczny staż pracy ALBO wykształcenie wyższe zawodowe i przygotowanie 
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pedagogiczne oraz 2-letni staż pracy ALBO wykształcenie średnie i przygotowanie pedagogiczne 

oraz 3-letni staż pracy; 

- instruktor zespołu zainteresowań – wykształcenie 
wyższe i przygotowanie pedagogiczne ALBO wykształcenie wyższe zawodowe, przygotowanie 

pedagogiczne i roczny staż pracy ALBO wykształcenie średnie i przygotowanie pedagogiczne i 2-letni staż 
pracy; 

- młodszy instruktor zespołu zainteresowań – wykształcenie średnie i przygotowanie pedagogiczne. 

 

202.  Konserwator zabytków 
ruchomych 

uprawniony do 

prowadzenia prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich 

lub badań 
konserwatorskich 

 

1) Artysta plastyk, 2) Konserwator dzieł sztuki – wyższe magisterskie na odpowiednim kierunku 

 – tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu 

wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w 
specjalności w zakresie konserwacji zabytków. 
 

– aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru należy potwierdzić co 

najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków odbytą po 

ukończeniu studiów kierunkowych. 
 

 Brak danych/  

203.  Konserwator zabytków 
ruchomych 

uprawniony 

do prowadzenia 

prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich 

lub 

badań 
konserwatorskich 

w dziedzinach 

nieobjętych 

programem 

wyższych studiów 

 

1) Artysta plastyk, 2) Konserwator dzieł sztuki  – średnie specjalistyczne 

 – kwalifikacje do prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub badań 
konserwatorskich, w dziedzinach nieobjętych 

programem wyższych studiów ma osoba, która 
posiada średnie wykształcenie w danej dziedzinie. 
 

– aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub badań konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru należy potwierdzić co 

najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków odbytą po ukończeniu studiów kierunkowych. 
 

 4535 zł/ 

204.  Konserwator zabytków 
nieruchomych 

uprawniony do 

prowadzenia prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich 

lub badań 
konserwatorskich 

 – wykształcenie wyższe. 

 

- kwalifikacje do prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich lub badania konserwatorskie posiada osoba, która posiada tytuł 
zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu 

wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w 
specjalności w zakresie konserwacji zabytków. 

aby uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków, 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. 
 

 2433 zł/ 
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205.  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 

 

Stanowiska: 

- ogrodnik terenów zieleni 
- architekt, urbanista i 

pokrewni 

- architekt krajobrazu 

– wyższe magisterskie na odpowiednim kierunku.  

 – 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 wyższych 

studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie. 

– 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 należy potwierdzić co najmniej 12-miesięczną 
praktykę zawodowa przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków zdobytą po ukończeniu studiów. 
 

 Brak danych/  

206.  Konserwator 

zabytkowej zieleni 

uprawniony do 

prac o charakterze 

technicznym przy 

zabezpieczaniu, uzupełnianiu, 
rekonstrukcji lub 

konserwacji parków 
zabytkowych 

albo innego 

rodzaju 

zorganizowanej 

zieleni zabytkowej 

 

Stanowisko: 

- Ogrodnik terenów zieleni  – 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 należy posiadać średnie wykształcenie w 
zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyć co najmniej 12-

miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków. 

 

 

Brak danych/  

207.  Archeolog 

uprawniony do 

prowadzenia 

badań 

archeologicznych. 

 

 – wyższe magisterskie na kierunku archeologii.  

 – kwalifikacje do prowadzenia badań archeologicznych ma osoba, która posiada tytuł 
zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu 

wyższych studiów na kierunku archeologia 

 

– aby uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kierowanie badaniami archeologicznymi 
należy potwierdzić co najmniej 12-miesięczną 
praktykę zawodową w zakresie tych badań zdobytą po 

ukończeniu wyższych 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). 

 Brak danych/  
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MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW PRACY 

208.  Pośrednik pracy  – co najmniej średnie. 

 

Pośrednikiem pracy-stażystą może zostać osoba, która wykonuje zadania w zakresie pośrednictwa 

pracy pod nadzorem pośrednika pracy posiadającego 

licencję zawodową (wydawaną przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub, w 
przypadku niewykonywania pracy, do wojewody 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania70) lub przełożonego; 

 

Pośrednikiem pracy może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową, jeżeli wykonywała 
zadania w zakresie pośrednictwa pracy na stanowisku 

pośrednika pracy – stażysty przez okres co najmniej 

12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub 

Ochotniczych Hufcach Pracy, posiada co najmniej średnie wykształcenie; 
 

Pośrednikiem pracy I stopnia może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową pośrednika pracy, 

jeżeli posiada co najmniej 24-miesięczny staż pracy na 

stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach 

zatrudnienia lub Ochotniczych Hufcach Pracy oraz posiada wykształcenie wyższe; 

 

Pośrednikiem pracy II stopnia może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową pośrednika pracy I 

stopnia, posiada co najmniej 36-miesięczny staż pracy 

na stanowisku pośrednika pracy I stopnia w 

publicznych służbach zatrudnienia lub Ochotniczych Hufcach Pracy, posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy.71 

 

- 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 pośrednika 

pracy w publicznych służbach zatrudnienia oraz 

OHP - nie dotyczą 
obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, obywateli 

państw EOG nienależących 

do Unii Europejskiej i 

obywateli państw nie 

będących stronami umowy o EOG, którzy mogą 
korzystać ze swobody przepływu osób na 

2425 zł/ 
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podstawie umów 
zawartych przez te 

państwa ze Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, 
posiadających decyzję o 

uznaniu kwalifikacji 

zawodowych, wydaną 
zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

209.  Doradca 

zawodowy 

 – wyższe. 

 

– doradcą zawodowym- stażystą może zostać osoba, która wykonuje zadania w zakresie poradnictwa 
zawodowego pod nadzorem doradcy zawodowego 

posiadającego licencję zawodową lub przełożonego, posiada wykształcenie wyższe; – doradcą zawodowym może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową doradcy zawodowego, 

jeżeli wykonywała zadania w zakresie poradnictwa 

zawodowego na stanowisku doradcy zawodowego- 

stażysty przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub Ochotniczych Hufcach Pracy, posiada wykształcenie wyższe; – doradcą zawodowym I stopnia może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową doradcy 

zawodowego, jeżeli posiada co najmniej 24-miesięczny 

staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub Ochotniczych 

Hufcach Pracy i ukończone studia magisterskie lub co 

najmniej 12 miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego w publicznych służbach 

zatrudnienia lub Ochotniczych Hufcach Pracy i 

ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii 

lub poradnictwa zawodowego; – doradcą zawodowym II stopnia może zostać osoba, która otrzymała licencję zawodową doradcy 

zawodowego I stopnia, posiada co najmniej 36-

miesięczny staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia w publicznych służbach 

zatrudnienia lub Ochotniczych Hufcach Pracy, 

ukończone studia magisterskie oraz ukończone studia 

podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego. 

 

– 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 służbach 

zatrudnienia oraz OHP nie 

dotyczą obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, obywateli 

państw EOG nienależących 

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 

Brak danych/  
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państwa ze Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, 
posiadających decyzję o 

uznaniu kwalifikacji 

zawodowych, wydaną 
zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

210.  Psycholog Wykonywanie zawodu 

psychologa polega na świadczeniu usług 
psychologicznych, w szczególności na: 
1) diagnozie psychologicznej, 

2) opiniowaniu, 

3) orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią, 
4) psychoterapii, 

5) udzielaniu pomocy 

psychologicznej. 

Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także 
prowadzenie przez psychologa badań naukowych 
w dziedzinie psychologii lub działalność dydaktyczną 

w tym zakresie.72 

Na listę psychologów wpisuje się osobę, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

Na listę psychologów wpisuje się osobę, która odbyła 
podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym 

nadzorem psychologa posiadającego prawo 

wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność 
za czynności zawodowe wykonywane przez 

psychologa-stażystę. 

 

Na listę psychologów może wpisać się również osoba, która: 
1) w dniu wejścia w życie 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. 
 

Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. 
 

Na listę psychologów 
wpisuje się osobę, która: 
1) posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych, 

2) włada językiem polskim 

w mowie i piśmie w 

zakresie koniecznym do 

wykonywania zawodu 

psychologa, 

2872 zł/ 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI  

211.  Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci 

elektroenergetyczn

ych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną 

 przepisy prawne nie określają poziomu  

wykształcenia osób zatrudnionych na stanowiskach 
eksploatacji 

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: 
a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub 

 Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

143 

 

innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;73 

 

212.  Stanowiska pracy związane z 
dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci 

elektroenergetyczn

ych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną 

 przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób zatrudnionych na stanowiskach 
dozoru 

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: 
 a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i 
instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci, 

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania 
paliw i energii, c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w 
zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i 

eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.74 

 

 Brak danych/  

213.  Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci 

elektroenergetyczn

ych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń 
energetycznych 

 przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób zatrudnionych na stanowiskach 
eksploatacji 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: 
a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;75 

 

 Brak danych/  

214.  Stanowiska pracy związane z 
dozorem nad 

 przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób zatrudnionych na stanowiskach 
dozoru 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:  Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

144 

 

eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci 

elektroenergetyczn

ych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń 
energetycznych 

  a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i 
instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci, b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania 
paliw i energii, c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w 
zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i 

eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,76 

 

215.  Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, dystrybuujących, magazynujących i zużywających 
paliwa gazowe, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących 
prace w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i 
kontrolno-

pomiarowym 

 przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia osób zatrudnionych na stanowiskach 
eksploatacji 

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: 
a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, 
d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy, e) instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska; 
 

potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym 

wydanym na podstawie egzaminu organizowanego 

przez komisję kwalifikacyjną.77 

 

 Brak danych/  

216.  Stanowiska pracy związane z 
dozorem nad eksploatacją 

 Przepisy prawne nie określają poziomu wykształcenia u osób zatrudnionych na 
stanowiskach dozoru. 

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 

sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu: 
 

 3607 zł/ 
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urządzeń, instalacji 
i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, dystrybuujących, magazynujących i zużywających 
paliwa gazowe, do których zalicza się stanowiska osób kierujących 
czynnościami osób wykonujących 
prace w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i 
kontrolno-

pomiarowym 

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i 
instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz 

prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i 
sieci, b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania 
paliw i energii, c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w 
zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i 

eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
 

potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym 

wydanym na podstawie egzaminu organizowanego 

przez komisję kwalifikacyjną.78 

 

217.  Napełniający 
zbiorniki przenośne 

 brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające 

umiejętność praktycznego napełniania zbiorników 
przenośnych oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w zakresie napełniania. 
 

Szczególna sprawność 
psychofizyczna79 

 

Brak danych/  

218.  Obsługujący dźwignice 

 brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia 

 

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające 

umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w zakresie obsługi. 
 

Szczególna sprawność 
psychofizyczna80 

 

3014 zł/ 

219.  Obsługujący dźwigi  brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające 

umiejętność praktycznego napełniania zbiorników 
przenośnych oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w zakresie obsługi. 
 

Szczególna sprawność 
psychofizyczna81 

 

3920 zł/ 

220.  Konserwator dźwignic 

 brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia 

 

zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające 

umiejętność praktycznego wykonywania czynności 

konserwacji oraz znajomość warunków technicznych 
dozoru technicznego, norm i przepisów w zakresie 

konserwacji. 

 

świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do 

zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (w zakresie 

Grupy 1, urządzenia, 

3391 zł/ 
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instalacje i sieci 

elektromagnetyczne 

wytwarzające, 

przetwarzające, przesyłające i zużywające 

energię elektryczną.)82 

 

221.  Konserwator dźwigów 

 brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające 

umiejętność praktycznego wykonywania czynności 

konserwacji oraz znajomość warunków technicznych 
dozoru technicznego, norm i przepisów w zakresie 
konserwacji. 

 

świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do 

zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (w zakresie 

Grupy 1, urządzenia, 

instalacje i sieci 

elektromagnetyczne 

wytwarzające, 

przetwarzające, przesyłające i zużywające 

energię elektryczną.)83 

 

 

222.  Konserwator wózków podnośnikowych 

 brak wymagań odnośnie wykształcenia zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające 

umiejętność praktycznego wykonywania czynności 

konserwacji oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów w zakresie konserwacji wózków podnośnikowych. 

 

w zależności 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). 

 

Brak danych/  

223.  Operator wózków podnośnikowych 

 brak wymagań odnośnie wykształcenia 

 

Świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające 

umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi. Dokument potwierdzający kwalifikacje 

wydany zgodnie z przepisami po ich sprawdzeniu. 

 

 Brak danych/  

224.  Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń 
pokrewnych 

 brak wymagań dotyczących wykształcenia świadectwo kwalifikacyjne operatora określonego 

typu sprzętu do robót ziemnych - ukończenia 

szkolenia i pozytywny wynik sprawdzianu. 

 

Szczególna sprawność 
psychofizyczna84 

 

Brak danych/  

225.  Operator maszyn i urządzeń do 
produkcji betonu, 

 brak wymagań dotyczących wykształcenia świadectwo kwalifikacyjne operatora maszyn i 

urządzeń określonego typu sprzętu - ukończenia 

szkolenia i pozytywny wynik sprawdzianu. 

Szczególna sprawność 
psychofizyczna85 

 

Brak danych/  
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asfaltobetonu, 

elementów 
betonowych i 

kamiennych i 

pokrewni 

 

226.  Monter rusztowań  brak wymagań dotyczących wykształcenia świadectwo kwalifikacyjne montera rusztowań - 
ukończenie szkolenia i pozytywny wynik sprawdzianu. 

 

 Brak danych/  

227.  Rzecznik 

patentowy 

 na listę rzeczników patentowych może być wpisana osoba, która: 
 

1) ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku 

przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub 

prawnicze, 

na listę rzeczników patentowych może być wpisana osoba, która: 
 1) odbyła aplikację rzecznikowską na warunkach 

określonych w ustawie i złożyła egzamin 
kwalifikacyjny przed Komisją Egzaminacyjną.  

 

 

na listę rzeczników 
patentowych może 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 wyższe o kierunku 

przydatnym do 

wykonywania zawodu 

rzecznika patentowego, w szczególności techniczne 

lub prawnicze, 5) odbyła aplikację 
rzecznikowską na 

warunkach określonych w ustawie i złożyła egzamin 
kwalifikacyjny przed 

Komisją Egzaminacyjną.  

 O ile postanowienia umów 
międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, 

przewidują możliwość 
ubiegania się o wpis na listę rzeczników patentowych osób posiadających inne niż 
polskie obywatelstwo, 

Brak danych/  
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osoba taka, spełniająca 

warunki określone w pkt 2-

5, może być wpisana na tę 
listę, jeżeli wykaże, że włada językiem polskim w 

mowie i piśmie, w stopniu 

niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania zawodu 

rzecznika patentowego.  

 

Od wymogu odbycia 

aplikacji rzecznikowskiej 

można zwolnić, w całości 

lub odpowiedniej części, 

osobę, która wykaże, że 

posiada określoną wiedzę 
lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, 
przydatną do wykonywania 

zawodu rzecznika 

patentowego.  

 

Zgodnie z art. 134 

Konwencji o udzielaniu patentów europejskich: 86 

 

1. Zawodowa reprezentacja osób fizycznych i prawnych 
w postępowaniu 

ustanowionym niniejszą 
konwencją może być 
podejmowana jedynie 

przez zawodowych pełnomocników, których 
nazwiska figurują na liście 

prowadzonej w tym celu 

przez Europejski Urząd 

Patentowy. 

2. Na listę zawodowych pełnomocników może być 
wpisana każda osoba 

fizyczna, która spełnia 
następujące warunki: 

a) jest obywatelem jednego 

z umawiających się państw, 

b) ma siedzibę 
przedsiębiorstwa lub 
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miejsce zatrudnienia na 

terytorium jednego z 

umawiających się państw, 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 
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(OHIM) może być wpisana 

każda 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. Jeżeli 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. 

Jednakże 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 
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jednym z Państw Członkowskich, są 
uznawane oficjalnie 

zgodnie z przepisami 

ustanowionymi przez to 

Państwo. 

 

228.  Osoby dokonujące naprawy i obsługi 
technicznej urządzeń i 
instalacji chłodniczych zawierających 
substancje 

kontrolne 

1) Elektromechanik urządzeń chłodniczych, 
2) Technik urządzeń chłodniczych, 
3) Mechanik urządzeń chłodniczych, 
4) Monter urządzeń chłodniczych i 
gastronomicznych. 

 

Substancje kontrolne- substancje zagrażające środowisku naturalnemu w rozumie przepisów prawa Unii 
Europejskiej (rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.) 

– co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe 
lub średnie.87 

 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki: 
1) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej "kursem początkowym";88 

2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe 

Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze, 

jednostki badawczo-rozwojowe lub inne placówki 
naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne 

Naczelnej Organizacji Technicznej, do zakresu działania których należy kształcenie lub prowadzenie badań w zakresie substancji kontrolowanych;89 

 Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności praktycznych z uwzględnieniem, w szczególności: 
  1)   ogólnych środków zapobiegających wyciekom substancji kontrolowanych do środowiska; 
  2)   wiedzy z zakresu substancji kontrolowanych i 

substancji dla nich alternatywnych; 

  3)   wpływu substancji kontrolowanych na środowisko oraz ogólnych przepisów prawnych 
dotyczących substancji kontrolowanych, a także postępowania z odpadami substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających 
takie substancje; 

  4)   oznakowania substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te 

substancje; 

  5)   zakładania kart urządzeń dla instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji 
kontrolowanych; 

  6)   prowadzenia ewidencji substancji 

kontrolowanych; 

  7)   umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, w tym 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące 
warunki: 

- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku; 
   

 

Brak danych/  
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w szczególności odzysku, recyklingu, napełniania urządzeń i instalacji, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się sprzętem ochrony 
osobistej.90 

 

229.  Osoby dokonujące naprawy i obsługi 
technicznej oraz demontażu urządzeń i 
instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, 
recyklingu, 

regeneracji i 

unieszkodliwiania 

substancji w nich 

zawartych 

Monter / konserwator 

urządzeń przeciwpożarowych 

– co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe 
lub średnie.91 

 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki: 
1) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie 
substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej "kursem początkowym";92 

2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze, 

jednostki badawczo-rozwojowe lub inne placówki 
naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne 

Naczelnej Organizacji Technicznej, do zakresu działania których należy kształcenie lub prowadzenie badań w zakresie substancji kontrolowanych;93 

 Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności 
praktycznych z uwzględnieniem, w szczególności: 
  1)   ogólnych środków zapobiegających wyciekom substancji kontrolowanych do środowiska; 
  2)   wiedzy z zakresu substancji kontrolowanych i 

substancji dla nich alternatywnych; 

  3)   wpływu substancji kontrolowanych na środowisko oraz ogólnych przepisów prawnych dotyczących substancji kontrolowanych, a także postępowania z odpadami substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających 
takie substancje; 

  4)   oznakowania substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te 
substancje; 

  5)   zakładania kart urządzeń dla instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji 
kontrolowanych; 

  6)   prowadzenia ewidencji substancji 

kontrolowanych; 

  7)   umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, w tym w szczególności odzysku, recyklingu, napełniania urządzeń i instalacji, wykrywania i likwidacji 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące 
warunki: 

- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku; 
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wycieków, posługiwania się sprzętem ochrony 
osobistej.94 

 

230.  Osoby dokonujące demontażu 
instalacji i urządzeń, odzysku 
substancji 

kontrolowanych, 

recyklingu, 

regeneracji i 

unieszkodliwiania 

substancji 

 – co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe 
lub średnie.95 

 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki: 
1) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej "kursem początkowym";96 

2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze, 

jednostki badawczo-rozwojowe lub inne placówki 
naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne 

Naczelnej Organizacji Technicznej, do zakresu działania których należy kształcenie lub prowadzenie badań w zakresie substancji kontrolowanych;97 

 Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności praktycznych z uwzględnieniem, w szczególności: 
  1)   ogólnych środków zapobiegających wyciekom substancji kontrolowanych do środowiska; 
  2)   wiedzy z zakresu substancji kontrolowanych i 

substancji dla nich alternatywnych; 

  3)   wpływu substancji kontrolowanych na środowisko oraz ogólnych przepisów prawnych dotyczących substancji kontrolowanych, a także postępowania z odpadami substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających 
takie substancje; 

  4)   oznakowania substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te 
substancje; 

  5)   zakładania kart urządzeń dla instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji 
kontrolowanych; 

  6)   prowadzenia ewidencji substancji 

kontrolowanych; 

  7)   umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, w tym w szczególności odzysku, recyklingu, napełniania urządzeń i instalacji, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się sprzętem ochrony 
osobistej.98 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące 
warunki: 

- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku; 
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231.  Pirotechnicy Pirotechnik filmowy, 

Pirotechnik widowiskowy 

nie określa się 

 

odbycie szkolenia i zdanie egzaminu przed Komisją 
Kwalifikacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w zakresie 

prowadzenia prac przy użyciu materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem99 

 

Dostęp do materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego umożliwia się osobie, która: 1) ukończyła 21 lat, 2) zdała egzamin, o którym 
mowa w poprzedniej 

rubryce, 3) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego oraz istotnych zaburzeń 
funkcjonowania 

psychologicznego, 4) nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub 
zdrowiu ludzi albo mieniu, 5) posiada nienaganną opinię wydaną przez 
komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji właściwego dla miejsca 
zamieszkania.100 

 

Brak danych/  

232.  Rusznikarz  nie określa się 

 

w przypadku samodzielnego wykonywania 

zawodu  – odbycie szkolenia101 

 

w przypadku zatrudnienia  

– przygotowanie zawodowe uznane i 

potwierdzone przez zatrudniającego przedsiębiorcę102 

Pracownik zatrudniony bezpośrednio przy produkcji materiałów 
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o 
przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym powinien: 1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 2) nie wykazywać zaburzeń 
psychicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. 

U. Nr 111, poz. 535, z 1997 

r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, 

Brak danych/  
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poz. 731, z 1998 r. Nr 106, 

poz. 668, z 1999 r. Nr 11, 

poz. 95 oraz z 2001 r. Nr 

120, poz. 1268) 

oraz istotnych zaburzeń 
funkcjonowania 

psychologicznego, 3) nie była skazana 
prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne 
wykroczenie skarbowe, 4) nie jest objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem w 
sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie 
skarbowe, 5) posiadać odpowiednie 
przygotowanie zawodowe, 6) posiadać nienaganną opinię wydaną przez 
komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania, a w 

przypadku obywatela innego państwa – przez 

organ odpowiedniego 

szczebla i kompetencji w tym państwie, właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania.103 

 

233.  Operator urządzeń 
do produkcji materiałów 
wybuchowych i 

pokrewni 

Stanowiska: 

- operator maszyn zapałczanych, 
- operator urządzeń do produkcji materiałów 
wybuchowych i pokrewnych, 

- pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów 
wybuchowych i pokrewnych 

nie określa się 

 

odbycie szkolenia i zdanie egzaminu przed Komisją 
Kwalifikacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w zakresie 

prowadzenia prac przy użyciu materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem104 

 

 

Dostęp do materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego umożliwia się osobie, która: 1) ukończyła 21 lat, 2) zdała egzamin, o którym 
mowa w poprzedniej 

rubryce, 3) nie wykazuje zaburzeń 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

156 

 

psychicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego oraz 

istotnych zaburzeń 
funkcjonowania 

psychologicznego, 4) nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub 
zdrowiu ludzi albo mieniu, 5) posiada nienaganną opinię wydaną przez 
komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji właściwego dla miejsca 
zamieszkania.105 

 

234.  Specjalista ds. 

oczyszczania 

terenu z materiałów 
wybuchowych i 

niebezpiecznych 

 – co najmniej średnie. - odbycie szkolenia dla osób zatrudnionych na 
samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach 

nadzoru oraz zdanie egzaminu przed Komisją 
Kwalifikacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w zakresie 

prowadzenia prac przy użyciu materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem;106 – odbycie praktyki zawodowej potwierdzonej przez 

pracodawcę; 
 

Dostęp do materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego umożliwia się osobie, która: 1) ukończyła 21 lat, 2) zdała egzamin, o którym 
mowa w poprzedniej 

rubryce, 

3) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego oraz istotnych zaburzeń 
funkcjonowania 

psychologicznego, 4) nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub 
zdrowiu ludzi albo mieniu, 5) posiada nienaganną opinię wydaną przez 
komendanta powiatowego 

2840 zł/ 
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(miejskiego) Policji właściwego dla miejsca 
zamieszkania.107 

6) zna język polski w 

stopniu umożliwiającym 

wykonywanie 

zawodu, 

 

235.  Technik 

oczyszczania 

terenu z materiałów 
wybuchowych i 

niebezpiecznych 

 nie określa się - odbycie szkolenia i zdanie egzaminu przed Komisją 
Kwalifikacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w zakresie 

prowadzenia prac przy użyciu materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem108 – odbycie praktyki zawodowej potwierdzonej przez 

pracodawcę; 
 

Dostęp do materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego umożliwia się 
osobie, która: 1) ukończyła 21 lat, 2) zdała egzamin, o którym 
mowa w poprzedniej 

rubryce, 3) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego oraz istotnych zaburzeń 
funkcjonowania 

psychologicznego, 4) nie była skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub 
zdrowiu ludzi albo mieniu, 5) posiada nienaganną opinię wydaną przez 
komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji właściwego dla miejsca 
zamieszkania.109 

6) zna język polski w 

stopniu umożliwiającym 

wykonywanie 

zawodu, 

 

Brak danych/  

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI  

236.  Radioelektronik 

pierwszej klasy 

(GMDSS) 

(ang. Global Maritime Distress 

and Safety System - Ogólnoświatowy system  - teoretyczna wiedza dotycząca wyposażenia 

radiokomunikacyjnego przewidzianego dla urządzeń GMDSS, włączając w to urządzenia wąskopasmowej 

-ukończone 18 lat. 

 

2303 zł/ 
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bezpieczeństwa i alarmowania) 
- zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności 
radiowej i satelitarnej 

przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, 
skutecznego alarmowania w 

wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w 
czasie akcji poszukiwawczo - 

ratowniczych 

telegrafii dalekopisowej, urządzenia radiotelefoniczne 

i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje 
okrętowe, radiopławy awaryjne, morskie systemy 
antenowe, wyposażenie radiowe jednostek 

ratunkowych oraz wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z zasilającymi, a także ogólna znajomość zasad działania innych urządzeń najczęściej stosowanych w radionawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

umiejętności utrzymania w stanie gotowości do pracy 

wszystkich urządzeń wymienionych powyżej, 

- umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji 

wyposażenia, 

- 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 życia na morzu, procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS 

dotyczących wyposażenia radiowego i łączności 

radiowej, 

- odbycie co najmniej 12 miesięcznej praktyki przy 

wykonywaniu czynności radioelektronika drugiej 

klasy na statkach morskich lub stacjach nadbrzeżnych 

wyposażonych w urządzenia GMDSS, w tym nie mniej 

niż 9 miesięcy na statkach morskich, 

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i 

piśmie, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

237.  Radioelektronik 

drugiej klasy 

(GMDSS) 

(ang. Global Maritime Distress 

and Safety System - Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) 
- zbiór procedur  
bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności 
radiowej i satelitarnej 

przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i 

Szkolenie w morskim ośrodku szkoleniowym w 

zakresie wykonywania napraw wyposażenia 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. 

 

- ogólna znajomość podstaw: elektrotechniki, 

elektroniki, teorii radiotechniki oraz informatyki, 

- ogólna wiedza dotycząca radiokomunikacyjnego 

wyposażenia w systemie GMDSS, włączając w to 

urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej, 

urządzenia radiotelefoniczne i cyfrowego selektywnego wywołania, ziemskie stacje okrętowe, radiopławy awaryjne, morskie systemy antenowe, 

wyposażenie radiowe jednostek ratunkowych oraz 

wszystkie urządzenia pomocnicze łącznie z 

-ukończone 18 lat. 

 

3964 zł/ 
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umożliwienia szybkiego, 
skutecznego alarmowania w 

wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków 
oraz zapewnienia łączności w 
czasie akcji poszukiwawczo - 

ratowniczych 

zasilającymi, a także ogólna znajomość innego 

wyposażenia najczęściej stosowanego w radionawigacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

umiejętności utrzymania w stanie gotowości 

eksploatacyjnej wszystkich urządzeń wymienionych 

powyżej, 

- 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 życia na morzu, procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS 

dotyczących wyposażenia 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, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

238.  Operator (GMDSS) (świadectwo ogólne) 

(ang. Global Maritime Distress 

and Safety System - Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) 
- zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności 
radiowej i satelitarnej 

przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, 
skutecznego alarmowania w 

wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w 
czasie akcji poszukiwawczo - 

ratowniczych 

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. 

 

- 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 życia na morzu, procedur dotyczących opłat za łączność radiową oraz wymagań Konwencji SOLAS 

dotyczących wyposażenia radiowego i łączności 

radiowej, 

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w 

stopniu umożliwiającym komunikowanie się, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

- ukończone 18 lat. 

 

Brak danych/  

239.  Operator (GMDSS) (świadectwo 
ograniczone) 

(ang. Global Maritime Distress 

and Safety System - Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) 
- zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia 

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. 

- 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 

-ukończone 18 lat. 

 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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oraz środków łączności 
radiowej i satelitarnej 

przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, 
skutecznego alarmowania w 

wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków 
oraz zapewnienia łączności w 
czasie akcji poszukiwawczo - 

ratowniczych 

 życia na morzu, 

- elementarna znajomość języka angielskiego w mowie 

i piśmie, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

240.  Operator stacji nadbrzeżnej   - 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 życia na morzu oraz organizacji łączności w akcjach poszukiwawczych i ratowniczych, 

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w 

stopniu umożliwiającym komunikowanie się. 

 

- ukończone 18 lat. 

 

Brak danych/  

241.  Operator łączności dalekiego zasięgu w służbie morskiej   - umiejętnością obsługi urządzeń radiowych 

stosowanych w systemie GMDSS na statkach morskich 

niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi, 

- elementarna znajomość standardowych morskich zwrotów języka angielskiego, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

- ukończone 18 lat. 

 

2489 zł/ 

242.  Operator łączności bliskiego zasięgu w służbie morskiej   - umiejętność obsługi urządzeń radiowych 

wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane 

w GMDSS na statkach morskich niepodlegających 

przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1, 

- znajomość przepisów dotyczących łączności 

radiotelefonicznej w zakresie VHF, a w szczególności 

procedur radiokomunikacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa życia na morzu, 

- elementarna znajomość standardowych zwrotów 
języka angielskiego w zakresie morskim VHF, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

Do egzaminu może 

przystąpić osoba która 
ukończyła 15 lat. 
 

Brak danych/  

243.  Operator 

radiotelefonista 

 zakres fal radiowych (pasmo radiowe) o częstotliwości od 30  - umiejętność obsługi urządzeń radiotelefonicznych 

pracujących w zakresie morskim VHF, 

do egzaminu 

przeprowadzonego przez 

Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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VHF w służbie 
morskiej 

do 300 MHz, co odpowiada długości fali od 10 do 1 metra. - znajomość przepisów dotyczących łączności 

radiotelefonicznej w zakresie morskim VHF, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

UKE może przystąpić osoba która ukończyła 15 lat. 
 

244.  Operator 

radiotelefonista 

stacji lotniskowej 

 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. 

 

- znajomość ogólnej budowy i zasad działania 
urządzeń radiotelefonicznych stosowanych w służbie 

lotniczej, znajomość ogólnych zasad wykorzystania 
innych urządzeń najczęściej stosowanych w służbie 

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 życia ludzkiego 

(procedury w języku angielskim), 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

do egzaminu 

przeprowadzonego przez 

UKE może przystąpić 
osoba, która ukończyła 15 lat, 
zgoda prawnych opiekunów w przypadku osób, które nie ukończyły 
18 roku życia. 

 

Brak danych/  

245.  Operator 

radiotelefonista 

stacji lotniczej (świadectwo ogólne) 

 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 . 

 

- znajomość ogólnej budowy i zasad działania 
urządzeń radiotelefonicznych stosowanych w służbie 

ruchomej lotniczej, 

- znajomość 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 życia ludzkiego 

(procedury w języku angielskim), 

- umiejętność obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków 
powietrznych, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

do egzaminu 

przeprowadzonego przez 

UKE może przystąpić 
osoba, która ukończyła 15 
lat, zgoda prawnych opiekunów w przypadku osób, które nie ukończyły 
18 roku życia 

 

Brak danych/  

246.  Operator 

radiotelefonista w służbie śródlądowej 
  - 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 żegludze śródlądowej, 

- elementarna znajomość standardowych zwrotów w 
języku angielskim stosowanych w łączności 

radiotelefonicznej w żegludze śródlądowej, 

- znajomość przepisów dotyczących łączności 

do egzaminu 

przeprowadzonego przez 

UKE może przystąpić osoba która ukończyła 18 lat. 
 

 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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radiotelefonicznej w zakresie VHF i UHF, 

- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przeprowadzonego przez UKE. 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ŚRODOWISKA  

247.  Inżynier leśnictwa  – wyższe na kierunku leśnictwo. 

 

- odbycie, po ukończeniu studiów, rocznego stażu w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, 

- złożenie, 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. 

 

 Brak danych/  

248.  Technik leśnik  – średnie techniczne o kierunku leśnym. 

 

- odbycie, po ukończeniu szkoły, rocznego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, 

- złożenie, 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. 

 

specjalistyczne badania lekarskie dla absolwentów średnich szkół 
leśnych. 

 

Brak danych/  

249.  Operator maszyn leśnych 

 – zasadnicze zawodowe o określonym kierunku. 

 

- uprawnienia do obsługi maszyn samobieżnych 

stosowanych w leśnictwie, 

- prawo jazdy, 

- uprawnienia do ścinki drzew. 

 

odpowiedni stan zdrowia 

potwierdzony 

specjalistycznymi 

badaniami lekarskimi. 

 

Brak danych/  

250.  Geolog kategorii I wykonywanie, dozorowanie i 

kierowanie pracami 

geologicznymi kategorii I w 

zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy 

naftowej, gazu ziemnego oraz 

metanu z węgla kamiennego 

 

wyższe na kierunku geologia lub górnictwo i 
geologia. 

 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 

geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż 
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. 

 

 Brak danych/  

251.  Geolog kategorii II – wykonywanie, dozorowanie i 

kierowanie pracami 

geologicznymi kategorii II w 

zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin 

podstawowych i pospolitych, 

oraz metanu z węgla kamiennego, z wyłączeniem złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego, 

wyższe na kierunku geologia lub górnictwo i 
geologia 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 

geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż 
kopalin podstawowych i pospolitych oraz metanu z 

węgla kamiennego, z wyłączeniem złóż 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. 

 Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
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solanek, wód leczniczych i 
termalnych 

 

 

252.  Geolog kategorii III - wykonywanie, dozorowanie i 

kierowanie pracami 

geologicznymi kategorii III w 

zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin pospolitych, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i 
termalnych 

 

wyższe na kierunku geologia lub górnictwo i 
geologia 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 

geologicznych oraz przy sporządzaniu projektów prac 
geologicznych i dokumentacji geologicznych, 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż 
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. 

 

 Brak danych/  

253.  Geolog kategorii IV – 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 złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, projektowaniem 
odwodnieni budowlanych 

otworami wiertniczymi, 

projektowania inwestycji 

mogących zanieczyścić wody 

podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, 

bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, także 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 

wyższe na kierunku geologia lub górnictwo i 
geologia. 

 

- 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 złóż, 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, także 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, 
- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną 
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

 

 Brak danych/  



 
 Zawód/ działalność 
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podziemnych. 

 

254.  Geolog kategorii V - 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, także w 

podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych 
oraz wykonywania prac na 

potrzeby wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód 
podziemnych. 

 

wyższe na kierunku geologia lub górnictwo i 

geologia. 

 

- 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 także przy określaniu warunków hydrogeologicznych w związku z 

projektowaniem odwodnieni budowlanych otworami 

wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących 

zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, 
bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych 
oraz wykonywaniem prac na potrzeby 

wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód 
podziemnych,  

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną 
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

 

 Brak danych/  

255.  Geolog kategorii IV - wykonywanie, dozorowanie i 

kierowanie pracami 

geologicznymi kategorii VI w zakresie ustalania warunków 

geologiczno-inżynierskich 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 także 

wyższe na kierunku geologia lub górnictwo i 
geologia. 

 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac geologicznych, w laboratorium mechaniki gruntów 
oraz przy sporządzaniu projektów prac geologiczno-

inżynierskich i dokumentacji geologiczno-

inżynierskich, związanych z ustalaniem warunków 
geologiczno-inżynierskich 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 także składowania odpadów na 
powierzchni, 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną 
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

 Brak danych/  
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składowania odpadów na powierzchni Ziemi. 
 

 

256.  Geolog kategorii 

VII 

- wykonywanie, dozorowanie i 

kierowanie pracami 

geologicznymi kategorii VII w zakresie ustalania warunków 

geologiczno-inżynierskich dla 

potrzeb zagospodarowania 

przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz 
budownictwa wodnego 

 

wyższe na kierunku geologia lub górnictwo i 
geologia. 

 

- 3-letnia praktyka zawodowa w zakresie dozoru prac 

geologicznych, przy sporządzaniu projektów prac 
geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geologiczno-

inżynierskich, związanych z ustalaniem warunków 

geologiczno – inżynierskich 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. 

 

 Brak danych/  

257.  Geolog kategorii 

VIII 

- 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 

 

wyższe na kierunku geologia lub geografia. 

 

- 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 

 

  

258.  Geolog kategorii IX - wykonywanie, dozorowanie i 

kierowanie pracami 

geologicznymi kategorii IX w 

zakresie kierowania i 

wykonywania w terenie badań 
geofizycznych w zakresie badań 
sejsmicznych i geofizyki 

wiertniczej, także przy użyciu materiałów wybuchowych 
wraz z projektowaniem i 

dokumentowaniem tych badań 

 

wyższe: 

A) wyższe na kierunku górnictwo i geologia oraz tytuł magistra inżyniera lub inżyniera, 

B) wyższe na kierunku geologia lub fizyka oraz tytuł 
magistra. 

 

- 2-letnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, 

dokumentowaniu i wykonywaniu w terenie badań 
geofizycznych, w zakresie badań sejsmicznych i 

geofizyki wiertniczej, także przy użyciu materiałów 
wybuchowych (A), 

LUB 

- 6-letnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, 

dokumentowaniu i wykonywaniu w terenie badań 
geofizycznych, w zakresie badań sejsmicznych i 

geofizyki wiertniczej, także przy użyciu materiałów 
wybuchowych (B), 

- egzamin testowy i ustny przed Główną Geologiczną 
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

 

 3466 zł/ 

259.  Geolog kategorii X - wykonywanie, dozorowanie i 

kierowanie pracami 

geologicznymi kategorii X w 

zakresie kierowania i 

wyższe: 

A) wyższe na kierunku górnictwo i geologia oraz tytuł magistra inżyniera lub inżyniera, 

B) wyższe na kierunku geologia lub fizyka oraz tytuł 
- 2-letnia praktyka zawodowa przy projektowaniu, 

dokumentowaniu i wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, z wyłączeniem badań sejsmicznych i 

geofizyki wiertniczej (A) 

 Brak danych/  
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wykonywania w terenie badań 
geofizycznych wraz z 

projektowaniem i 

dokumentowaniem tych badań, z wyłączeniem badań 
sejsmicznych i geofizyki 

wiertniczej 

 

magistra. 

 

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. 

 

260.  Geolog kategorii XI dozorowanie prac 

geologicznych i kierowanie 

robotami geologicznymi 

kategorii XI w zakresie 

wykonywania czynności 

dozoru geologicznego nad 

pracami geologicznymi, z 

wyjątkiem badań geofizycznych 

 

1) wyższe z zakresu nauk geologicznych, 

2) średnie techniczne o kierunku geologicznym oraz świadectwo dojrzałości. 

 

- 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. 

 

 Brak danych/  

261.  Geolog kategorii 

XII 

– dozorowanie prac 

geologicznych i kierowanie 

robotami geologicznymi 

kategorii XII w zakresie 

kierowania w terenie 

robotami geologicznymi 

wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, 
wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych 

albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie 

przekracza 100 m. 

 

A) wyższe na kierunkach geologia lub górnictwo i 
geologia, 

B) średnie techniczne o kierunku geologia/górnictwo/ wiertnictwo 

oraz świadectwo dojrzałości. 

 

- co najmniej roczna (A) lub dwuletnia (B) praktyka 

zawodowa przy kierowaniu w terenie robotami 

geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia 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. 

 

 3616 zł/ 

262.  Inspektor dozoru jądrowego 

 – wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków 
technicznych lub innych specjalności przydatnych w 

dozorze jądrowym. 

 

– co najmniej dziewięciomiesięczna praktyka i 

egzamin kwalifikacyjny w zakresie bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej przed komisją, której skład ustala Prezes PAA. 
 

- oświadczenie osoby 

ubiegającej się o nadanie 

uprawnienia o 

niekaralności za 

przestępstwa umyślne, 

- orzeczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do 

pracy w warunkach 

narażenia na 

promieniowanie jonizujące. 

 

Brak danych/  

263.  Inspektor ochrony 

radiologicznej z 

wyjątkiem 

inspektora ochrony 

 – co najmniej średnie. 

 

- odpowiedni dla danego typu uprawnień staż pracy w 

warunkach narażenia, 

- szkolenie przeprowadzone przez jednostki, które zostały wpisane do rejestru Prezesa PAA, 
- orzeczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań do 

pracy w warunkach 

narażenia na 

Brak danych/  
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radiologicznej w 

pracowniach 

stosujących 

aparaty 

rentgenowskie do celów diagnostyki 
medycznej, 

radiologii 

zabiegowej, 

radioterapii 

powierzchniowej i 

radioterapii 

schorzeń 
nienowotworowyc

h. 

 

- egzamin z zakresu szkolenia przed komisją, której skład ustala Prezes PAA. 
 

promieniowanie jonizujące, 

- oświadczenie osoby 

ubiegającej się o nadanie 

uprawnienia o posiadaniu pełnej zdolności do 

czynności prawnych. 

 

264.  Stanowiska mające 
istotne znaczenie 

dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego o 
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 
niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na 
przejściach granicznych, 

- stanowiska nr 3, 5, 6,10 – wyższe, 

- stanowiska nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 - średnie 

lub wyższe. 

 

- odpowiedni dla danego typu uprawnień staż pracy w 

warunkach narażenia, 

- szkolenie przeprowadzone przez jednostki, które zostały wpisane do rejestru Prezesa PAA, 
- egzamin z zakresu szkolenia przed komisją, której skład ustala Prezes PAA. 
 

– orzeczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do 

pracy w warunkach 

narażenia na 

promieniowanie jonizujące, 

a także o do pracy na 

stanowisku objętym uprawnieniem, o które 

ubiega się osoba 

występująca z wnioskiem o 

nadanie uprawnienia. 

 

Brak danych/  
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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. 
 

265.  Kierownik ruchu 

podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny 

 wykształcenie wyższe techniczne: 

a) mgr inż. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego, 

b) inżynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego. 

 

a) 4 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyższym 

dozorze w tym co najmniej dwuletnia praktyka w 

kierownictwie ruchu oraz 1 rok praktyki na 

stanowisku bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego 

b) 6 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyższym 

dozorze w tym co najmniej trzyletnia w kierownictwie ruchu, a ponadto złożenie w wyższej szkole 

technicznej egzaminu uzup. z przewietrzania i 

zwalczania pożarów w zakładach górniczych 
obowiązującego magistrów inż. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego oraz 1 
rok praktyki na stanowisku bezpośrednio niższym w 

kierownictwie ruchu zakładu górniczego 

 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

4890 zł/ 

266.  Kierownik ruchu 

podziemnego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny inne niż węgiel kamienny 

 wykształcenie wyższe techniczne: 

a) magister inżynier na kierunku górnictwo i 
geologia w zakresie górnictwa podziemnego, 
b) inżynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego. 

 

a) czteroletnia praktyka w kierownictwie ruchu i 

wyższym dozorze w tym co najmniej dwuletnia 

praktyka w kierownictwie ruchu oraz jeden rok 

praktyki na stanowisku bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego, 
b) sześcioletnia praktyka w kierownictwie ruchu i 

wyższym dozorze w tym co najmniej trzyletnia w kierownictwie ruchu, a ponadto złożenie w wyższej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z 

przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych obowiązującego magistrów inżynierów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 
podziemnego oraz jeden rok praktyki na stanowisku 

bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego. 
 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów 
górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

4890 zł/ 

267.  Kierownik ruchu 

likwidowanego 

podziemnego zakładu górniczego 

 a) mgr inż. na kierunku górnictwo i geologia w 
zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, 

b) inżynier na kierunku górnictwo i geologia w 
zakresie odpowiedniej specjalności technicznej. 

a) 4 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyższym 

dozorze w tym co najmniej dwuletnia praktyka w 

kierownictwie ruchu oraz 1 rok praktyki na 

stanowisku bezpośrednio niższym w kierownictwie 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów 
4890 zł/ 
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 ruchu zakładu górniczego, 
b) 6 letnia praktyka w kierownictwie ruchu i wyższym 

dozorze w tym co najmniej trzyletnia w kierownictwie 

ruchu, oraz 1 rok praktyki na stanowisku 

bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu zakładu górniczego. 

 

górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru 

ruchu. 

 

268.  Kierownik działu robót górniczych w 
podziemnym zakładzie górniczym 

 a) mgr inż. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa podziemnego, 

b) inż. górnik na kierunku górnictwo i geologia w zakresie w zakresie górnictwa podziemnego. 
 

a) 2 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, 

b) 3 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, a ponadto złożenie z wynikiem pozytywnym w wyższej 

szkole technicznej egzaminu uzup. z przewietrzania i 

zwalczania pożarów w zakładach górniczych 
obowiązującego magistrów inż. górników na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa 
podziemnego. 

 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

Brak danych/  

269.  Kierownik ruchu 

odkrywkowego zakładu górniczego 
i kierownik działu robót górniczych takiego zakładu 

 a) mgr. inż. lub inżynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie górnictwa odkrywkowego, 
b) mgr. inż. lub inż. odpowiedniej specjalności 

technicznej, 

c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

d) średnie zawodowe odpowiedniej specjalności 

technicznej. 

 

a) 3 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, 

b) 4 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu i świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym w 

wyższej 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 wyższym dozorze ruchu i świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym w 

wyższej 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, 
d) 6 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu i świadectwo złożenia w wyższej 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. 

 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

4890 zł/ 

270.  Kierownik ruchu 

odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego 
kopaliny pospolite bez użycia materiałów 
wybuchowych i 

 a) mgr inż. lub inżynier odpowiedniej specjalności 

technicznej, 

b) mgr geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

c) średnie zawodowe odp. specjalności technicznej, 

d) zawodowe lub mistrz odpowiedniej specjalności 

technicznej 

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 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

4890 zł/ 
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kierownik działu robót górniczych takiego zakładu 

 

271.  Kierownik ruchu 

odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego 
kopaliny pospolite 

w warunkach określonych w art. 
16 ust. 2a ustawy z 

dnia 4 lutego 

1994r. – prawo 

geologiczne i górnicze- i kierownik działu robót górniczych takiego zakładu 

 a) zawodowe lub dyplom mistrza odpowiedniej 

specjalności technicznej, 

b) świadectwo wykwalifikowanego robotnika w 

zawodzie. 

 

a) 2 letnia praktyka w ruchu zakładu górniczego, b) 4 letnia praktyka w ruchu zakładu górniczego. 
 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

4890 zł/ 

272.  Kierownik ruchu zakładu górniczego wydobywającego 
kopaliny otworami 

wiertniczymi i kierownik działu robót górniczych 
takiego zakładu 

 a) mgr. inż. na kierunku górnictwo i geologia w 
zakresie odpowiedniej specjalności technicznej, 

b) inż. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 
odpowiedniej specjalności technicznej, 

c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

d) średnie zawodowe. 

 

a) 3 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, 

b) 4 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, 

c) 5 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu i świadectwo stwierdzające złożenie w wyższej szkole 

technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 
odpowiedniej specjalności technicznej, 

d) 6 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu. 

 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

4890 zł/ 

273.  Kierownik działu ruchu innego niż dział robót górniczych w zależności od specjalności 
technicznej tego działu 

 1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) mgr inżynier odpowiedniej specjalności 

technicznej, 

b) inż. odpowiedniej specjalności technicznej. 

 2. W zakładach górniczych odkrywkowych i 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) mgr inżynier lub inżynier, 

b) mgr geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

c) średnie zawodowe. 

 

1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) 2 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, 

b) 3 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, a w odniesieniu do kierownika działu wentylacji ponadto świadectwo złożenia w wyższej szkole technicznej z 

wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego z 

przewietrzania i zwalczania pożarów w zakładach górniczych obowiązującego na kierunku górnictwo i 
geologia. 

 2. W zakładach górniczych odkrywkowych i 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) 2 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, 

b) 3 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu, 

c) 4 letnia praktyka w wyższym dozorze ruchu. 

 

Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji 

kierownika działu technologii górniczej lub działu 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

4890 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 
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techniki strzałowej w odkrywkowych zakładach górniczych, których program nauczania nie obejmował nauki stosowania materiałów wybuchowych, powinny 
przedstawić dowód stwierdzający złożenie w wyższej 

szkole technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 
odpowiedniej specjalności technicznej. 

Osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji kierownika działu wierceń w zakładach górniczych 
wydobywających ropę naftową i gaz ziemny, metan z węgla kamiennego, siarkę rodzimą, sól kamienną, 
solanki, wody lecznicze i termalne otworami 

wiertniczymi,110 których program nauczania nie obejmował nauki wiertnictwa powinny przedstawić dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole 

technicznej z wynikiem pozytywnym egzaminu uzupełniającego, zgodnie z programem ustalonym dla absolwentów magisterskich wyższych studiów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie 

odpowiedniej specjalności technicznej. 

 

274.  Wyższy dozór 
ruchu 

 1. w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny: 

a) mgr. inżynier odpowiedniej specjalności 

technicznej, 

b) inżynier odpowiedniej specjalności technicznej, 

c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

d) średnie zawodowe. 

 2. W podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny inne niż węgiel 

kamienny: 

a) mgr. inżynier odp. specjalności technicznej, 

b) inżynier 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. inżynier odp. specjalności technicznej, 

b) inżynier odp. specjalności technicznej, 

c) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

d) średnie zawodowe. 

 

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 niż 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. 

 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

Brak danych/  

275.  Średni dozór ruchu  1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) mgr. inżynier odpowiedniej specjalności 

1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) roczna praktyka w niższym dozorze ruchu, 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

Brak danych/  
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technicznej, 

b) inżynier 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. inżynier lub inżynier 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 użycia materiałów wybuchowych: 
a) mgr. inżynier lub inżynier odp. specjalności 

technicznej, 

b) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

c) średnie zawodowe, d) wykształcenie zawodowe lub mistrz odp. 
specjalności technicznej. 

 

b) półtoraroczna praktyka w niższym dozorze ruchu, c) półtoraroczna praktyka w niższym dozorze ruchu, 

d) 2 letnia praktyka w niższym dozorze ruchu. 

 2. W zakładach górniczych odkrywkowych i 
wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 

a) roczna praktyka w niższym dozorze ruchu, 

b) roczna praktyka w niższym dozorze ruchu, 

c) 2 letnia praktyka w niższym dozorze ruchu, 

d) 4 letnia praktyka w niższym dozorze ruchu. 

 3. W zakładach górniczych odkrywkowych 
wydobywających kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych: 
a) 3 miesięczna praktyka w niższym dozorze ruchu, 

b) 3 miesięczna praktyka w niższym dozorze ruchu, c) półroczna praktyka w niższym dozorze ruchu, 

d) roczna praktyka w niższym dozorze ruchu. 

 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

276.  Niższy dozór ruchu  1. w podziemnych zakładach górniczych: 
a) mgr. inżynier lub inżynier 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. inżynier lub inżynier 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 użycia materiałów wybuchowych: 
a) mgr inżynier lub inżynier odpowiedniej 

specjalności technicznej, 

b) mgr. geologii lub fizyki w specjalności geofizyka, 

c) średnie zawodowe, d) wykształcenie zawodowe lub mistrz odp. 
specjalności technicznej. 

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 użycia 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. 
 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

Brak danych/  
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277.  Mierniczy górniczy  a) mgr. inż. na kierunku górnictwo i geologia w 
zakresie geodezji górniczej, 
b) mgr. na kierunku geodezja i kartografia oraz dowód złożenia w wyższej szkole technicznej egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej zgodnie z programem obowiązującym magistrów inżynierów na kierunku górnictwo i 
geologia w zakresie geodezji górniczej, 
c) inżynier na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej, 
d) inżynier na kierunku geodezja i kartografia oraz dowód stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej egzaminów uzupełniających z geodezji górniczej zgodnie z programem obowiązującym magistrów inżynierów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geodezji górniczej. 
 

a) 2 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej służbie mierniczo – geologicznej, b) 3 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej służbie mierniczo – geologicznej, c) 4 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej służbie mierniczo – geologicznej, 

d) 4 letnia praktyka w zakresie miernictwa w górniczej służbie mierniczo – geologicznej. 

 

Władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

Brak danych/  

278.  Geolog górniczy  a) mgr. inż. na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geologii górniczej, b) mgr. na kierunku geologia oraz dowód 
stwierdzający złożenie w wyższej szkole technicznej egzaminu uzupełniającego z geologii górniczej, górnictwa, geodezji górniczej i wiertnictwa w 
zakresie ustalonym dla magistrów inżynierów na kierunku górnictwo i geologia w zakresie geologii górniczej, 
c) inżynier w zakresie geologii górniczej. 
 

a) 2 letnia praktyka w zakresie geologii w górniczej służbie mierniczo-geologicznej, b) 3 letnia praktyka w zakresie geologii w górniczej służbie mierniczo-geologicznej, c) 4 letnia praktyka w zakresie geologii w górniczej służbie mierniczo-geologicznej. 

 

władanie językiem polskim 

w mowie i w piśmie oraz 

znajomość określonego 

rodzaju zakładów górniczych w stopniu 
niezbędnym do 

sprawowania kierownictwa 

lub dozoru ruchu. 

 

Brak danych/  

279.  Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego 

 wyższe techniczne kwalifikacje osoby co najmniej osoby wyższego dozoru 

ruchu oraz co najmniej 5 lat praktyki w wyższym 

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 

 

korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

pozytywna opinia właściwego stowarzyszenia 

zawodowego. 

 

Brak danych/  

I. Podziemne zakłady górnicze - stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji.  

280.  Sygnalista szybowy  wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - 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. 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

281.  Operator 

(samojezdnych) 

maszyn 

przodkowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 18 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika lub ślusarza 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  
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282.  Operator pojazdów 
pozaprzodkowych 

(samojezdnych) 

maszyn 

pomocniczych 

 Wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 
 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

Brak danych/  

283.  Górnik strzałowy  wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - ukończenie kursu specjalistycznego górnika strzałowego. 
- 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika w oddziale wykonującym roboty strzałowe, minimum 5 lat pracy dołowej 
 

24 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

284.  Wydawca materiałów 
wybuchowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 24 miesiące pracy w ruchu zakładu. 
 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

285.  Instruktor strzałowy 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 5 lat pracy na stanowisku górnika strzałowego. 
 

29 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

286.  Maszynista maszyn wyciągowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - 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. 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

287.  Maszynista 

lokomotyw pod ziemią 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- 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. 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

288.  Rewident urządzeń wyciągowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 24 miesiące pracy w oddziale szybowym zakładu górniczego. 
 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

289.  Rewident urządzeń 
elektrycznych 

maszyn wyciągowych i 
sygnalizacji 

szybowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe w 

specjalności elektrycznej lub teletechnicznej. 

 

- ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy 
konserwacji maszyn wyciągowych i sygnalizacji 

szybowej. 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

290.  Rewident urządzeń 
systemowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe w 

specjalności elektrycznej lub teletechnicznej. 

- ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego przy 21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

Brak danych/  
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łączności, bezpieczeństwa i 
alarmowania 

 konserwacji urządzeń systemów łączności, 

bezpieczeństwa i alarmowania. 

 

co 4 lata. 

 

291.  Spawacz  zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 3 miesięczna praca pod nadzorem spawacza. 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

3074 zł/ 

292.  Elektromonter sprzętu 
elektrycznego 

 a) zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności 

elektrycznej), 

b) zawodowe, średnie zawodowe (w specjalności 

elektrycznej). 

 

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 powyżej 1 kV. 

 

a) 18 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata, 

b) 21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

3269 zł/ 

II. Odkrywkowe zakłady górnicze - stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji.  

293.  Strzałowy  wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego na stanowisku górnika lub wiertacza otworów strzałowych. 
 

24 lata, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata 

 

Brak danych/  

294.  Wydawca materiałów 
wybuchowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - 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. 
 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

 

Brak danych/  

295.  Maszynista 

wiertniczy 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 6 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego w charakterze górnika, w tym 3 miesiące w charakterze 

pomocnika maszynisty. 

 

18 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata 

 

Brak danych/  

296.  Operator 

specjalistycznych 

wielostanowiskow

ych maszyn zwałujących i urabiających 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - ukończenie kursu specjalistycznego. 

- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego, w 
tym 9 miesięcy przy obsłudze maszyny zwałującej i 

urabiającej. 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

Brak danych/  

III. Zakłady górnicze wydobywające kopaliny otworami wiertniczymi- stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji. 
 

 

297.  Mechanik wiertni  wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. - Ukończenie kursu specjalistycznego mechaników – maszynistów wiertni. 
- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 
 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata 

 

Brak danych/  

298.  Operator agregatów 
cementacyjnych, zasobników oraz 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne 

- ukończenie kursu specjalistycznego operatorów. 
- posiadanie dodatkowych uprawnień do przewozu materiałów radioaktywnych, żrących i kwasów, 
- 12 miesięcy pracy w ruchu zakładu górniczego. 

21 lat, badania 

psychofizyczne. 

 

Brak danych/  
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urządzeń do 
intensyfikacji 

wydobycia ropy i 

gazu 

 

299.  Wydawca materiałów 
wybuchowych 

 wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne 

- ukończenie kursu specjalistycznego, 

- 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego. 
 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata. 

Brak danych/  

300.  Strzałowy  wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- ukończenie kursu specjalistycznego, 

- 24 miesiące pracy w ruchu zakładu górniczego. 
 

24 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata 

Brak danych/  

301.  Spawacz  zawodowe, średnie zawodowe, średnie ogólne. 
 

- ukończenie kursu specjalistycznego, 

- 3 miesiące pracy pod nadzorem spawacza. 

 

21 lat, badania 

psychofizyczne powtarzane 

co 4 lata 

 

3074 zł/ 

IV. Ratownictwo górnicze  

302.  Kierownik 

jednostki 

ratownictwa górniczego oraz jego zastępca wykonujący czynności 
ratownictwa dla 

podziemnych zakładów górniczych 

 a) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub ukończenie studiów 
podyplomowych w zakresie tej specjalności, 

b) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub ukończenie studiów 
podyplomowych w zakresie tej specjalności. 

 

a) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku 

kierownictwa lub wyższego 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. 
 

- 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. 

 

4356 zł/ 

303.  Kierownik okręgowej stacji 
ratownictwa górniczego wykonujący czynności 
ratownictwa dla 

podziemnych zakładów górniczych 

 a) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub ukończenie studiów 
podyplomowych w zakresie tej specjalności, 

b) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub ukończenie studiów 
podyplomowych w zakresie tej specjalności. 

 

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 na stanowisku 

kierownika zawodowych zastępów ratowniczych lub 
kierownika zawodowego pogotowia specjalistycznego w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej 

czynności dla podziemnych zakładów górniczych. 
 

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 

4356 zł/ 



 
 Zawód/ działalność 

Opis Wymagane wykształcenie Wymagane doświadczenie, egzaminy, licencje Dodatkowe wymagania Przeciętne zarobki i liczba wykonujących zawód/działalność  
 

177 

 

ich w praktyce. 

 

304.  Kierownik 

jednostki 

ratownictwa górniczego oraz jego zastępca, wykonujący czynności 
ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze 

 a) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, 

b) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności. 

 

a) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku 

wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego 
przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy, 
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 wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze. 
 

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. 

 

4356 zł/ 

305.  Kierownik 

zawodowych zastępów 
ratowniczych wykonujących czynności 
ratownictwa dla 

podziemnych zakładów górniczych 

 a) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub ukończenie studiów 
podyplomowych w zakresie tej specjalności, 

b) ukończenie studiów wyższych 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, 
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. 

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. 
 

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. 

 

4356 zł/ 
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306.  Kierownik 

zawodowego 

pogotowia 

specjalistycznego wykonujący czynności 
ratownictwa dla 

podziemnych zakładów górniczych 

 a) ukończenie studiów wyższych w zakresie 

specjalności górniczej lub ukończenie studiów 
podyplomowych w zakresie tej specjalności, 

b) ukończenie studiów wyższych 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. 
 

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. 
 

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. 

 

4356 zł/ 

307.  Kierownik oddziału 
terenowego 

jednostki 

ratownictwa górniczego wykonujący czynności 
ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze 

 a) ukończenie studiów wyższych 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. 

a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych 
innych niż podziemne zakłady górnicze, 
b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym 
innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady 

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. 

4356 zł/ 
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 górnicze, 
c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych 
innych niż podziemne zakłady górnicze. 
 

 

308.  Kierownik 

zawodowych zastępów 
ratowniczych wykonujący czynności 
ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze 

 a) ukończenie studiów wyższych 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. 

 

a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych 
innych niż podziemne zakłady górnicze, 
b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym 
innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, 
c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych 
innych niż podziemne zakłady górnicze. 
 

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. 

 

4356 zł/ 

309.  Kierownik 

zawodowego 

pogotowia 

specjalistycznego wykonujący czynności 
ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze 

 a) ukończenie studiów wyższych 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 

a) odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych 
innych niż podziemne zakłady górnicze, 
b) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie 

pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa 

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 

4356 zł/ 
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dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w 

zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego w grupie "technicy", 

dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub 
wiertnictwie. 

 

górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym 
innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, 
c) odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego 
wykonującej czynności dla zakładów górniczych 
innych niż podziemne zakłady górnicze. 
 

zakładów górniczych oraz 

umiejętność zastosowania 

ich w praktyce. 

 

310.  Ratownik górniczy   ukończenie kursu podstawowego dla kandydatów na ratowników górniczych. 12 miesięcy pracy w zakładzie górniczym w danej specjalności. 

 

- 21 lat; 

- odpowiedni stan zdrowia 

oraz odpowiednie 

predyspozycje 

psychologiczne 

potwierdzone 

specjalistycznymi 

badaniami;  

- władanie językiem 

polskim w mowie i piśmie, 

w stopniu niezbędnym do 

sprawowania czynności ratownika górniczego. 
 

1367 zł/ 

311.  Mechanik sprzętu 
ratowniczego 

 co najmniej zasadnicze zawodowe. 

 

5 letni staż ratowniczy, a w zakładach poszukujących ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi nie krótszy niż 3 lata. Kurs podstawowy 

dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego 

zakończony egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa. 

 

władanie językiem polskim 

w mowie i piśmie, w 

stopniu niezbędnym do 

sprawowania czynności 

mechanika sprzętu górniczego. 
 

Brak danych/  

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

312.  Geodeta 

uprawniony do 

wykonywania 

samodzielnych 

funkcji w 

dziedzinie geodezji 

i kartografii w 

zakresie 

geodezyjnych pomiarów 

 – wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne. 

 

– 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego, – 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego, – 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 

– nienaganna opinia 

zawodowa, – niekaralność za 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz 

przestępstwa skarbowe. 

4327 zł/ 
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sytuacyjno-

wysokościowych, 

realizacyjnych i 

inwentaryzacyjnyc

h. 

 

prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie 

uprawnień zawodowych oraz stosowania przepisów 

regulujących powyższe zagadnienia, 

 

 

313.  Geodeta 

uprawniony do 

wykonywania 

samodzielnych 

funkcji w 

dziedzinie geodezji 

i kartografii w 

zakresie 

rozgraniczania i podziałów 

nieruchomości (gruntów) oraz 
sporządzania 

dokumentacji do celów 

prawnych. 

 

 – wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne. – 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego, – 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego, – 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 powyższe zagadnienia, 

 

 

– nienaganna opinia 

zawodowa, – niekaralność za 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz 

przestępstwa skarbowe. 

 

4327 zł/ 

314.  Geodeta 

uprawniony do 

wykonywania 

samodzielnych 

funkcji w 

dziedzinie geodezji 

i kartografii w 

zakresie 

geodezyjnych pomiarów 

podstawowych. 

 

 – wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne. 

 

– 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego, – 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego – 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 powyższe zagadnienia, 

 

– nienaganna opinia 

zawodowa, – niekaralność za 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz 

przestępstwa skarbowe. 

 

4327 zł/ 

315.  Geodeta 

uprawniony do 

wykonywania 

samodzielnych 

funkcji w 

dziedzinie geodezji 

i kartografii w 

zakresie 

geodezyjnej obsługi inwestycji. 

 – wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne. 

 

– 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego, – 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego, – 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 

– nienaganna opinia 

zawodowa, – niekaralność za 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz 

przestępstwa skarbowe. 

4327 zł/ 
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 prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie 

uprawnień zawodowych oraz stosowania przepisów 
regulujących powyższe zagadnienia, 

 

 

316.  Geodeta 

uprawniony do 

wykonywania 

samodzielnych 

funkcji w 

dziedzinie geodezji 

i kartografii w 

zakresie 

geodezyjnego 

urządzania terenów 

rolnych i leśnych. 

 

 – wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne. 

 

– 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego, – 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego, – 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 powyższe zagadnienia, 

 

– nienaganna opinia 

zawodowa, – niekaralność za 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz 

przestępstwa skarbowe. 

 

4327 zł/ 

317.  Geodeta 

uprawniony do 

wykonywania 

samodzielnych 

funkcji w 

dziedzinie geodezji 

i kartografii w 

zakresie redakcji 

map. 

 

 – wyższe geodezyjne lub – średnie geodezyjne lub – wyższe geograficzne o specjalności kartografia 

albo innej specjalności po ukończeniu 

podyplomowego studium w zakresie kartografii. 

 

– 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego, – 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego, – 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 powyższe zagadnienia, 

 

– nienaganna opinia 

zawodowa, – niekaralność za 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz 

przestępstwa skarbowe. 

 

4327 zł/ 

318.  Geodeta 

uprawniony do 

wykonywania 

samodzielnych 

funkcji w 

dziedzinie geodezji 

i kartografii w 

zakresie 

fotogrametrii i 

teledetekcji. 

 

 – wyższe geodezyjne lub – średnie geodezyjne lub – wyższe geograficzne o specjalności kartografia 

albo innej specjalności po ukończeniu 

podyplomowego studium w zakresie kartografii. 

 

– 3 lata praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia wyższego, – 6 lat praktyki zawodowej w przypadku wykształcenia średniego, – 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 powyższe zagadnienia, 

 

– nienaganna opinia 

zawodowa, – niekaralność za 

przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz 

przestępstwa skarbowe. 

 

4327 zł/ 

REGULOWANE DZIAŁALNOŚCI – HANDEL, PRZEMYSŁ I RZEMIOSŁO  
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MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW TURYSTYKI  

319.  Usługi świadczone przez pilotów 
wycieczek 

 wykształcenie średnie. 

 

– odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego na 

pilota wycieczek zgodnego z programem szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek określonym w 

rozporządzeniu Ministra Sportu i 

Turystyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, – zdanie egzaminu na pilota wycieczek przed komisją 
egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa. 
 

– ukończenie 18 lat, – posiadanie stanu zdrowia 

umożliwiającego 

wykonywanie zadań 

pilota wycieczek, – niekaralność za 

przestępstwa umyślne lub inne popełnione w 

związku z wykonywaniem 

zadań przewodnika 

turystycznego lub 

pilota wycieczek. 

 

3279 zł/ 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW GOSPODARKI  

320.  Producent/ 

dystrybutor obrotu 

substancjami 

kontrolowanymi 

 – co najmniej wykształcenia zasadnicze zawodowe 
lub średnie.111 

 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba, która spełnia 
następujące warunki: 

1) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji 

kontrolowanych, 

2) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe 
Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze, 

jednostki badawczo-rozwojowe lub inne placówki 
naukowe oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne 

Naczelnej Organizacji Technicznej, do zakresu działania których należy kształcenie lub prowadzenie badań w zakresie substancji kontrolowanych;112 

 Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności 
praktycznych z uwzględnieniem, w szczególności: 
  1)   ogólnych środków zapobiegających wyciekom substancji kontrolowanych do środowiska; 
  2)   wiedzy z zakresu substancji kontrolowanych i 

substancji dla nich alternatywnych; 

  3)   wpływu substancji kontrolowanych na środowisko oraz ogólnych przepisów prawnych dotyczących substancji kontrolowanych, a także postępowania z odpadami substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających 
takie substancje; 

  4)   oznakowania substancji kontrolowanych oraz 

wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te 
substancje; 

  5)   zakładania kart urządzeń dla instalacji 

Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba, która:  

- nie została prawomocnie 
skazana za przestępstwo 

przeciwko środowisku.114 

 

Brak danych/  
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zawierających powyżej 3 kg substancji 
kontrolowanych; 

  6)   prowadzenia ewidencji substancji 

kontrolowanych; 

  7)   umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, w tym w szczególności odzysku, recyklingu, napełniania urządzeń i instalacji, wykrywania i likwidacji wycieków, posługiwania się sprzętem ochrony 
osobistej.113 

 

321.  Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni żeliwa i staliwa, dla 
budownictwa oraz 

do mechanicznego 

podawania 

 osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę 
jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: – wyższe 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. 
 

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. 

 

Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy 
stosowane do ich 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być 
wytwarzane, naprawiane 

lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który 
posiada uprawnienie, 

wydane w formie decyzji 

administracyjnej, do ich 

wytwarzania, naprawiania 

lub modernizacji, wydane 

przez organ właściwej 
jednostki dozoru 

technicznego115 

 

Brak danych/  

322.  Produkcja 

konstrukcji 

metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 
 osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę 

jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: – wyższe 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. 
 

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. 

 

Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy 
stosowane do ich 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być 
wytwarzane, naprawiane 

lub modernizowane przez wytwarzającego, 
naprawiającego lub modernizującego, który 
posiada uprawnienie, 

wydane w formie decyzji 

administracyjnej, do ich 

wytwarzania, naprawiania 

lub modernizacji, wydane przez organ właściwej 
jednostki dozoru 

technicznego116 

Brak danych/  
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323.  Produkcja kotłów 
centralnego 

ogrzewania 

 osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę 
jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: – wyższe 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. 
 

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. 

 

Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy 
stosowane do ich 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być 
wytwarzane, naprawiane 

lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który 
posiada uprawnienie, 

wydane w formie decyzji 

administracyjnej, do ich 

wytwarzania, naprawiania 

lub modernizacji, wydane przez organ właściwej 
jednostki dozoru 

technicznego117 

 

Brak danych/  

324.  Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali  osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę 
jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: – wyższe 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. 
 

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. 

 

Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy 
stosowane do ich 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być 
wytwarzane, naprawiane 

lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który 
posiada uprawnienie, 

wydane w formie decyzji 

administracyjnej, do ich 

wytwarzania, naprawiania 

lub modernizacji, wydane przez organ właściwej 
jednostki dozoru 

technicznego118, 

- stan zdrowia 

umożliwiający 

wykonywanie danej pracy 

Brak danych/  

325.  Produkcja rur 

stalowych 

 osoby odpowiedzialne za produkcję i kontrolę 
jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów powinny posiadać: – wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej 

dwuletnią praktykę zawodową lub – wykształcenie średnie techniczne i co najmniej 

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, 

Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy 
stosowane do ich 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być 
wytwarzane, naprawiane 

Brak danych/  
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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. 
 

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. 

 

lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub 
modernizującego, który 
posiada uprawnienie, 

wydane w formie decyzji 

administracyjnej, do ich 

wytwarzania, naprawiania 

lub modernizacji, wydane przez organ właściwej 
jednostki dozoru 

technicznego.119 

ZAWODY REGULOWANE TZW. SYSTEMU SEKTOROWEGO 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW SPRAWIEDLIWOŚCI 

326.  Adwokat Zawod adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu 
opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli 
dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki 
lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu. Pomoc prawna świadczona jest 
osobom fizycznym, podmiotom 

gospodarczym oraz jednostkom 

organizacyjnym. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny 

na listę adwokatów może być wpisany ten, kto: 

1) ukończył wyższe studia prawnicze w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub 
zagraniczne studia prawnicze uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej,121 

 

na listę adwokatów może być wpisany ten, kto: 1) odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację 
adwokacką i złożył egzamin adwokacki;122 

 Egzamin wstępny na aplikacje przeprowadzają 
komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości.123 Minister Sprawiedliwości powołuje każdego roku, w drodze zarządzenia, zespół do przygotowania pytań 
testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich, zwany dalej "zespołem do przygotowania pytań testowych". W skład zespołu do przygotowania pytań testowych wchodzi 9 osób, w tym 5 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką oraz 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.124 

 Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia 

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 złożeniem wniosku o 

wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co 

na listę adwokatów może 

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,127 

 

Ponadto adwokat podlega obowiązkowemu 
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu zawodu.128 

6112 zł/ 

9231 os. czynnych 

zawodowo 

2001 os. niewykonujących 
zawodu 40 os. 

zawieszonych Źródło: 
http://www.rejestrad

wokatow.pl/Kraiaa 

http://www.rejestradwokatow.pl/Kraiaa
http://www.rejestradwokatow.pl/Kraiaa
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podmiot nieposiadający osobowości prawnej.120 

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 lub kancelarii radcy prawnego, spółce 
cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej; 5)osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem 

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 lub kancelarii radcy prawnego, spółce 

cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej.125 

 Do złożenia 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 dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na 
stanowisku referendarza sądowego, starszego 

referendarza sądowego, asystenta sędziego lub 

asystenta prokuratora; 3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów 
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane 

ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub 
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radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub kancelarii radcy prawnego, spółce 
cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej na 

podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej; 4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów 
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem 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.126 

 

327.  Radca prawny Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności 
na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Radca prawny ma prawo sporządzenia poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i oznaczenie 

miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli 
dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki 
lub uszkodzenia) radca prawny 

stwierdza to w poświadczeniu. Pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad 
i konsultacji prawnych, opinii 

na listę radców prawnych może być wpisany ten, 

kto: 

1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub 
zagraniczne studia prawnicze uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej,130 

 

na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski.131 

 Egzamin wstępny na aplikacje przeprowadzają 
komisje egzaminacyjne do spraw aplikacji 

adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości.132 Minister Sprawiedliwości powołuje komisje kwalifikacyjne spośród osób, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego przebiegu egzaminu wstępnego. Komisja kwalifikacyjna składa się z siedmiu członków. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 1) trzej przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości 
(przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także, po wyrażeniu zgody, sędzia albo sędzia w stanie 
spoczynku); 2) dwaj przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych; 

3) jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny 

lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej 
w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy 
doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych; 4) jeden prokurator będący prokuratorem powołanym 
co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej, również prokurator w stanie spoczynku. 
- Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie mogą 

na listę radców prawnych 
może być wpisany ten, kto: 

1) korzysta w pełni z praw 
publicznych, 2) ma pełną zdolność do 

czynności prawnych, 

3) jest nieskazitelnego 

charakteru i swym 

dotychczasowym 

zachowaniem daje rękojmię prawidłowego 
wykonywania zawodu 

radcy prawnego,136 

 

Ponadto radca prawny podlega obowiązkowemu 
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu zawodu.137 

6198 zł/ 

ok. 27700 os.138 
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prawnych, zastępstwo prawne i 
procesowe.129 

 

być radcami prawnymi.133 

 

Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia 

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 złożeniem 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 lub kancelarii radcy prawnego, spółce 
cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej; 5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem 

wniosku o wpis na listę 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  lub kancelarii radcy prawnego, spółce 
cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej.134 
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 Do złożenia 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 dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o 

dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na 
stanowisku referendarza sądowego, starszego 

referendarza sądowego, asystenta sędziego lub 

asystenta prokuratora; 3) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów 
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem 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 

lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej 
na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej; 4) osoby, które po ukończeniu wyższych studiów 
prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem 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.135 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROLNICTWA  

328.  Lekarz weterynarii Wykonywanie zawodu lekarza 

weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz 
weterynaryjnej ochronie 

zdrowia publicznego i środowiska, a w szczególności:  
1) badaniu stanu zdrowia zwierząt;  
2) rozpoznawaniu, 

zapobieganiu i zwalczaniu 

– wyższe 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 

wyższej prowadzącej kształcenie na poziomie 
uniwersyteckim) - dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą. 

 – uzyskanie prawa 

wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii, które przyznaje właściwa 

dla miejsca wykonywania 

tego zawodu okręgowa 

rada lekarsko – 

weterynaryjna, – posiadanie pełnej 
zdolności do czynności 

4484 zł/ 

Ok. 15000 os. 
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chorób zwierząt;  3) leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów 
chirurgicznych;  4) wydawaniu opinii i orzeczeń 
lekarsko-weterynaryjnych;  5) badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;  6) sprawowaniu czynności związanych z nadzorem 
weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami 
sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;  
7) badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz i 
pasz leczniczych oraz warunków ich wytwarzania i 
dystrybucji;  8) stosowaniu produktów 
leczniczych weterynaryjnych 

wydawanych z przepisu lekarza 

weterynarii;  

9) wydawaniu recept na 

produkty lecznicze, z wyłączeniem produktów 
leczniczych weterynaryjnych, które będą stosowane u zwierząt.139 

 

prawnych, – stan zdrowia pozwalający 

na wykonywanie zawodu 

lekarza weterynarii, – nienaganna postawa 

etyczna, – posiadanie w pełni praw 
publicznych. 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ZDROWIA  

   

329. 

330. 

 

 

331. 

332. 

 

333. 

 

334. 

335. 

 

Lekarz: 

Alergologia, 

Anestezjologia i 

intensywna 

terapia, Chirurgia dziecięca, 
Chirurgia klatki 

piersiowej, 

Chirurgia 

naczyniowa, Chirurgia ogólna, 
Chirurgia 

plastyczna, 

Lekarz - osoba, która udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności: bada stan 
zdrowia, rozpoznaje choroby i 

zapobiega im, leczy i 

rehabilituje chorych, udziela porad lekarskich, a także 
wydaje opinie i orzeczenia 

lekarskie. Lekarz jest zawodem 

zaufania publicznego 

– wyższe na kierunku lekarskim. 

 

– odbycie stażu podyplomowego, – złożenie z wynikiem pozytywnym Lekarskiego 

Egzaminu Państwowego (LEP). 

 

– 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 

4494 zł/ 

132800 os. źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_zos_podst_dane_z_z

akr_ochr_zdr_w_2009.p

df 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
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336. 

 

337. 

 

 

338. 

339 

 

340. 

341. 

 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

 

347. 

348. 

349. 

 

350. 

351. 

 

352. 

 

353. 

 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

 

 

361. 

362. 

 

363. 

364. 

365. 

 

 

366. 

 

367. 

Chirurgia 

stomatologiczna, 

Chirurgia szczękowo-

twarzowa, 

Choroby płuc, 
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, 
Dermatologia i 

wenerologia, 

Endokrynologia, 

Gastroenterologia, 

Geriatria, 

Hematologia, 

Immunologia 

kliniczna, 

Kardiologia, 

Logopeda, 

Medycyna 

nuklearna, 

Medycyna pracy, 

Medycyna 

ratunkowa, 

Medycyna 

transportu, 

Mikrobiologia 

lekarska, 

Nefrologia, 

Neurochirurgia, 

Neurologia, 

Okulistyka, 

Optyk okularowy, 

Ortodoncja, 

Ortopedia i 

traumatologia narządu ruchu, 
Ortoptystka, 

Otorynolaryngologi

a, 

Patomorfologia, 

Pediatria, 

Podstawowe kształcenie 
medyczne, Położnictwo i 
ginekologia, Protetyk słuchu, 

wykonywania zawodu 

lekarza. 
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368. 

369. 

 

370. 

 

371. 

372. 

 

373. 

374. 

375. 

 

 

 

 

Psychiatria, 

Psychiatria dzieci i młodzieży, 
Rehabilitacja 

medyczna, 

Reumatologia, 

Technik analityki 

medycznej, 

Technik ortopeda, 

Urologia, 

Zdrowie publiczne, 

epidemiologia 

 

376.  Lekarz dentysta Lekarz dentysta - osoba, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. 
Lekarze dentyści prowadzą badania, doskonalą lub opracowują koncepcje i metody działania oraz stosują w praktyce wiedzę medyczną z 
zakresu stomatologii 

wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym. 

 

– odbycie stażu podyplomowego, złożenie z wynikiem pozytywnym Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Państwowego  

(L-DEP). 

 

– 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. 

 

4489 zł/ 

36900 os. źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_zos_podst_dane_z_z

akr_ochr_zdr_w_2009.p

df 

377.  Farmaceuta Do zadań farmaceuty zatrudnionego w aptece należy 
m.in. realizowanie recept, sprzedaż produktów medycznych i leków gotowych 
oraz wytwarzanie 

recepturowych, udzielanie 

porad w zakresie stosowania i działania leków. Do niego należy również ocena jakości leków, sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami 
leczniczymi, czy prowadzenie działalności naukowo-

badawczej i dydaktycznej. 

 

 

- po 1 maja 2004 r. ukończenie w RP co najmniej 

pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole 
wyższej 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 wyższej i uzyskanie tytułu 
magistra farmacji. 

 

 - 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 

4567 zł/ 

27600 os. źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_zos_podst_dane_z_z

akr_ochr_zdr_w_2009.p

df 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
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http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
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szczególności nie był 
karany za przestępstwo 

umyślne przeciwko życiu 

lub zdrowiu, 

- posiada pełnię praw 

publicznych. 

 

378.  Pielęgniarka Pielęgniarka jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, zaś 
jej podstawowym zadaniem jest 

sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Dotyczy to zarówno opieki pielęgnacyjnej, jak również 
leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej. Do zadań 
pielęgniarki należy dbanie o właściwy komfort pacjentów, ich higienę i czystość, 
karmienie i pomoc w innych czynnościach, których pacjent nie jest w stanie sam wykonać. 

- studia wyższe zawodowe na kierunku 

pielęgniarstwo, 

- studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, 

- *średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka dyplomowana (liceum medyczne, szkoła policealna, szkoła pomaturalna - zakończono w Polsce kształcenie na poziomie średnim). 

 

- odbycie 12-miesięcznego stażu podyplomowego* 

 

-obywatelstwo polskie, 

-dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych 

bądź uzyskany w innym 

państwie dyplom uznany w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

za równorzędny, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

-stwierdzone przez 

okręgową radę 
pielęgniarek i położnych 

prawo wykonywania 

zawodu pielęgniarki, 

-pełna zdolność do 

czynności prawnych, 

-stan zdrowia pozwalający 

na wykonywanie zawodu. 

 Zawód pielęgniarki może 

wykonywać również 
obywatel państwa członkowskiego UE albo 
obywatel państwa trzeciego na podstawie przepisów 
określonych w ustawie z 

dnia 5 lipca 1996 r. o 

zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz.U.01.57.602, ze zm.) lub przepisów 
odrębnych.140 

 

2843 zł/ 

200500 os. źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_zos_podst_dane_z_z

akr_ochr_zdr_w_2009.p

df 

379.  Położna Położna jest osobą, której 
naczelnym zadaniem jest opieka nad kobietą w czasie trwania ciąży, porodu, okresu połogowego, a następnie opieka nad niemowlęciem. 

-studia wyższe zawodowe na kierunku położnictwo, 

-studia magisterskie na kierunku położnictwo, 

-* średnie medyczne w zawodzie położna dyplomowana (szkoła policealna, szkoła 
pomaturalna - zakończono w Polsce kształcenie na 
poziomie średnim). 

 

* odbycie 12-miesięcznego stażu podyplomowego. 

 

-obywatelstwo polskie, 

-dyplom ukończenia polskiej szkoły położnych 

bądź uzyskany w innym 

państwie dyplom uznany w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

za równorzędny, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

-stwierdzone przez 

okręgową radę 

2834 zł/ 

22400 os. źródło: 
http://www.stat.gov.pl

/cps/rde/xbcr/gus/PU

BL_zos_podst_dane_z_z

akr_ochr_zdr_w_2009.p

df 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf
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pielęgniarek i położnych 

prawo wykonywania zawodu położnej, 

-pełna zdolność do 

czynności prawnych, 

-stan zdrowia pozwalający 

na wykonywanie zawodu. Zawód położnej może 

wykonywać również 
obywatel państwa członkowskiego UE albo 
obywatel państwa trzeciego 

na podstawie przepisów 
określonych w ustawie z 

dnia 5 lipca 1996 r. o 

zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz.U.01.57.602, ze zm.) lub przepisów 
odrębnych.141 

 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ  

380.  Magister inżynier 
architekt 

 – ukończone studia magisterskie na kierunku 

architektura i urbanistyka. – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

projektowania oraz/lub do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności architektonicznej. 

 

– 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 
posiadających uprawnienia 

budowlane, – wpis na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, 

potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym 

przez tę izbę, z określonym 

w nim terminem ważności. 

 

http://www.izbaarchitekto

w.pl/ 

 

 

                                                           
1 MNiSW, 2010r., Regulowane zawody i działalności w Rzeczypospolitej Polskiej. Opis wymagań kwalifikacyjnych, Nauczyciel; 
2 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); 
3 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); 
4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400); 
5 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); 
6 Wszystkie dane dot. przeciętnych zarobków w raporcie pochodzą ze strony: www.moja-pensja.pl; 
7 § 4.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie; 
8 § 5.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie; 
9 § 6.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie; 
10 § 11.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie; 

http://www.izbaarchitektow.pl/
http://www.izbaarchitektow.pl/
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11 Art. 41 ust. 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie; 
12 Np. art. 37a ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);  
13 Np. art. 37b ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.); 
14 § 8.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie; 
15 § 11.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie; 
16 Art. 41 ust. 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie; 
17 Np. art. 37a ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);  
18 Np. art. 37b ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.); 
19 Art. 2 ust. 1 Ustawy z 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych; 
20 § 3.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa; 
21 http://www.zawodyregulowane.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=134; 
22 http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/kto_moze_zostac_pracownikiem_ochrony-a_6570.htm; 
23 ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.); 
24 art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.); 
25 na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej; 
26 na podst. Art. 118 ust. 1 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podst. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 
27 na podst. Art. 117 ust. 1 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podst. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 
28 na podst. § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 2 sierpnia 2005 w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 
29 na podst. § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 2 sierpnia 2005 w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 
30 na podst. § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 2 sierpnia 2005 w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 
31 na podst. § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dn. 2 sierpnia 2005 w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; 
32 Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji syndyka; 
33 Regulacje zawodów od 15 do 39 zawarte są w:  

- ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), – rozporządzeniu 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.), – rozporządzeniu 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.);  
34 wynikające z art. 6 prawa o ruchu drogowym; 
35 wynikające z art. 6 prawa o ruchu drogowym; 
36 § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci; 
37 § 8.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci; 
38 Art. 54 ust.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne; 
39 wynikające z art. 6 prawa o ruchu drogowym; 
40 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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;  
41 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
42 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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; 
43 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
44 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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; 
45 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
46 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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; 
47 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
48  § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego; 
49 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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; 
50 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
51 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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; 
52 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
53 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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; 
54 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
55 § 6 ust. 1 Rozporządzenia 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; 
56 Art. 54 ust. 1a i 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 1997 r. nr 54 poz. 348); 
57 uregulowane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.); 
58 uregulowane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.); 
59 uregulowane w ustawie 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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60 Art. 79a  ust. 1 pkt 2–7 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602); 
61 uregulowane w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.), – rozporządzeniu 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); 
62 uregulowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), 

- ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.); 
63http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.smlpoland.eu%2Fpliki%2Fml_jak%2520zostac_mechanikiem.pps&rct=j&q=wymagania%20part%2066&ei=ZcP1TeKzIcbxsgaZwMncBg&usg=AFQ

jCNFIQlbMEpGybYy0OOZD2NkOUUERWA&sig2=SyAnQ8QhKq5SvcyWdIJG8Q&cad=rja; 
64http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.smlpoland.eu%2Fpliki%2Fml_jak%2520zostac_mechanikiem.pps&rct=j&q=wymagania%20part%2066&ei=ZcP1TeKzIcbxsgaZwMncBg&usg=AFQ

jCNFIQlbMEpGybYy0OOZD2NkOUUERWA&sig2=SyAnQ8QhKq5SvcyWdIJG8Q&cad=rja; 
65 § 17 ust.1 pkt 1 – 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U.05.47.445); 
66 § 17 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U.05.47.445); 
67 § 17 ust.1 pkt 6 – 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz.U.05.47.445); 
68 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.); 
69 § 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), 
70 na podst. § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dn. 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego; 
71 wymagania opracowane na podst. art. 92 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
72 Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 
73 § 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.); 
74 § 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.); 
75 § 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.); 
76 § 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.); 
77 § 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.); 
78 § 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.); 
79 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); 
80 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); 
81 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); 
82 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.); 
83 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.); 
84 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); 
85 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); 
86 (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); 
87 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263);  
88 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
89 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
90 § 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); 
91 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263);  
92 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
93 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
94 § 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); 
95 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263);  
96 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
97 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
98 § 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); 
99 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.); 
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100 art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 
101 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.); 
102 zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 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.); 
103 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; 
104 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.); 
105 art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 
106 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.); 
107 art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 
108 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.); 
109 art. 19 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego; 
110 §3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 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; 
111 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
112 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
113 § 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); 
114 zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263); 
115 Art. 9 Ustawy z 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym; 
116 Art. 9 Ustawy z 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym; 
117 Art. 9 Ustawy z 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym; 
118 Art. 9 Ustawy z 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym; 
119 wg art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.); 
120 Art. 4 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
121 Art. 65 ust. 3 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
122 Art. 65 ust. 4 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
123 Art. 75a ust. 1 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
124 Art. 75b ust. 1 i 2 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
125 Art. 66 ust. 1 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
126 Art. 66 ust. 2 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
127 Art. 65 ust. 1 i 2 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
128 Art. 8a ust.1 Ustawy z 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze; 
129 Art. 6 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
130 Art. 24 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
131 Art. 24 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
132 Art. 33¹ ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
133 Art. 33⁵ ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
134 Art. 25 ust.1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
135 Art. 25 ust.2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
136 Art. 24 ust.1 pkt. 3-5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
137 Art. 22⁷ ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych; 
138 http://www.rp.pl/artykul/438983.html; 
139 Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych; 
140 Art. 11 ust 2. Ustawy z dnia 5 lipca 1996 o zawodach pielęgniarki i położnych; 
141 Art. 11 ust 2. Ustawy z dnia 5 lipca 1996 o zawodach pielęgniarki i położnych; 
 

 

  


