
 

Tabelaryczne zestawienie zmian. Deregulacja - „III transza”. 

- Strażak 

 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodu strażak 
Aktualne wymogi Proponowane zmiany 

posiadanie co najmniej średniego wykształcenia 

ogólnego 
bez zmian 

odbycie szkolenia podstawowego 

(odpowiadającego programowi nauczania 

kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej 

Straży Pożarnej) albo szkolenia podstawowego i 

uzupełniającego,  

ukończenie szkolenia w zawodzie strażak lub 

równorzędnego (zakres i formy realizacji 

szkolenia w zawodzie strażak, rodzaje szkoleń 

równorzędnych formę i elementy składowe 

programów tych szkoleń oraz tryb ustalania ich 

programów, jak również podmioty uprawnione 

do ich przeprowadzania określi minister 

właściwy do spraw wewnętrznych w drodze 

rozporządzenia) 

 

- inżynier pożarnictwa 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

inżynier pożarnictwa. 

Aktualne wymogi Proponowane zmiany 

posiadanie tytułu zawodowego inżynier 

pożarnictwa (po ukończeniu studiów na kierunku 

inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej) 

 posiadanie tytułu zawodowego inżynier 

pożarnictwa (po ukończeniu studiów na 

kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej), albo  

 posiadanie tytułu zawodowego inżynier w 

zakresie inżynierii bezpieczeństwa w 

specjalności inżynieria bezpieczeństwa 

pożarowego uzyskanego w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej, kwalifikacji 

wymaganych do wykonywania zawodu 

strażak oraz ukończenie w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej przeszkolenia 

zawodowego przygotowującego do 

zajmowania stanowisk związanych z 

kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo 

 posiadanie tytułu zawodowego inżynier oraz 

uzyskanego w Szkole Głównej Służby 

Pożarniczej tytułu zawodowego magister 

inżynier w zakresie inżynierii 

bezpieczeństwa w specjalności inżynieria 

bezpieczeństwa pożarowego oraz 

kwalifikacje do wykonywania zawodu 

technik pożarnictwa oraz ukończenie w 
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Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

przeszkolenia zawodowego 

przygotowującego do zajmowania stanowisk 

związanych z kierowaniem działaniami 

ratowniczymi. 

 

- strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej 
 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu strażaka 

jednostki ochrony przeciwpożarowej 
Aktualne wymogi Proponowane zmiany 

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania 

zawodu: 

 strażaka obejmujące posiadanie co najmniej 

średniego wykształcenia ogólnego oraz 

odbycie szkolenia podstawowego albo 

szkolenia podstawowego i uzupełniającego, 

lub 

 technika pożarnictwa lub 
 

 

 inżyniera pożarnictwa 

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania 

zawodu: 

 strażaka obejmujące posiadanie co najmniej 

średniego wykształcenia ogólnego oraz 

ukończenie szkolenia w zawodzie strażak lub 

równorzędnego, lub 
 

 technika pożarnictwa obejmujące posiadanie 

wiadomości i umiejętności, potwierdzonych 

uzyskaniem tytułu technik pożarnictwa lub 

 inżyniera pożarnictwa obejmujące: 
 posiadanie tytułu zawodowego inżynier 

pożarnictwa (po ukończeniu studiów na 

kierunku inżynieria bezpieczeństwa w 

Szkole Głównej Służby Pożarniczej), 

albo  
 posiadanie tytułu zawodowego inżynier 

w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w 

specjalności inżynieria bezpieczeństwa 

pożarowego uzyskanego w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej kwalifikacji 

wymaganych do wykonywania zawodu 

strażak oraz ukończenie w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej 

przeszkolenia zawodowego 

przygotowującego do zajmowania 

stanowisk związanych z kierowaniem 

działaniami ratowniczymi, albo 
 posiadanie tytułu zawodowego inżynier 

oraz uzyskanego w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej tytułu zawodowego 

magister inżynier w zakresie inżynierii 

bezpieczeństwa w specjalności inżynieria 

bezpieczeństwa pożarowego oraz 

kwalifikacje do wykonywania zawodu 

technik pożarnictwa oraz ukończenie w 

Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
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przeszkolenia zawodowego 

przygotowującego do zajmowania 

stanowisk związanych z kierowaniem 

działaniami ratowniczymi. 

 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie mianowania lub powołania strażaka na 

poszczególne stanowiska w Państwowej Straży Pożarnej. 
Aktualne wymogi Proponowane zmiany 

Stanowiska oficerskie: 
1) tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa, albo  
2) wykształcenie wyższe o kierunku 

przydatnym w PSP oraz: 
a) tytuł zawodowy technika pożarnictwa, 

lub 
b) ukończone przeszkolenie zawodowe  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

(o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 

lit. a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stanowiska oficerskie związane z kierowaniem 

działaniami ratowniczymi mogą zajmować 

strażacy posiadający tytuł zawodowy inżynier 

pożarnictwa, jak również strażacy posiadający 

wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w 

PSP oraz tytuł zawodowy technika pożarnictwa, 

którzy ukończyli przeszkolenie zawodowe w 

Szkole Głównej Służby Pożarniczej (o którym 

mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 lit. a) 

Stanowiska oficerskie: 
1) tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa, albo  
2) tytułu zawodowy inżynier oraz kwalifikacje 

wymagane do wykonywania zawodu strażak 

i ukończenie przeszkolenia zawodowego 

przygotowującego do zajmowania stanowisk 

oficerskich w PSP oraz ukończenie 

przeszkolenia zawodowego 

przygotowującego do zajmowania stanowisk 

związanych z kierowaniem działaniami 

ratowniczymi, albo 
3) wykształcenie wyższe oraz ukończenie 

przeszkolenia zawodowego 

przygotowującego do zajmowania stanowisk 

oficerskich w PSP oraz: 
a) kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowisk aspiranckich, albo  
b) kwalifikacje wymagane do 

wykonywania zawodu strażak. 
 

Stanowiska oficerskie, na których wymaga się 

przygotowania do kierowania działaniami 

ratowniczymi, mogą zajmować strażacy 

posiadający kwalifikacje, o których mowa w pkt. 

1-2, jak również strażacy posiadający 

kwalifikacje, o których mowa w pkt. 3 lit. a po 

ukończeniu przeszkolenia zawodowego 

przygotowującego do zajmowania stanowisk 

związanych z kierowaniem działaniami 

ratowniczymi. 
Stanowiska aspiranckie – posiadanie co najmniej 

tytułu zawodowego technika pożarnictwa 
bez zmian 

Stanowiska podoficerskie i szeregowe – 

posiadanie co najmniej kwalifikacji wymaganych 

dla zawodu strażaka 

bez zmian 
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- rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 

Tabela 1. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do sprawowania funkcji 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Aktualne wymogi Proponowane zmiany 

ukończenie studiów wyższych  i odbycie po ich 

ukończeniu co najmniej 5-letniiej praktyki 

zawodowej: 

 w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, lub 

 wykonując czynności z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej albo 

 jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

zniesienie wymogu praktyki i wprowadzenie 

obowiązku posiadania: 
 kwalifikacji wymaganych do wykonywania 

zawodu inżynier pożarnictwa lub  

 tytułu zawodowego inżynier lub magister 

inżynier  

pozytywna ocena przygotowania zawodowego, 

polegającego na znajomości przepisów prawa i 

zasad wiedzy technicznej dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, umiejętności stosowania 

zawartych w nich wymagań oraz doboru 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, dokonana na 

podstawie: 

 wyników egzaminu składającego się z części 

pisemnej i ustnej lub 

 wyników części ustnej egzaminu przy 

zwolnieniu przez Komendanta Głównego PSP 

z obowiązku składania części pisemnej 

egzaminu na wniosek kandydata posiadającego 

co najmniej 15-letnią praktykę w wykonywaniu 

czynności kontrolno-rozpoznawczych w 

rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o PSP, 10-letnią praktykę w 

wykonywaniu nadzoru nad czynnościami 

kontrolno-rozpoznawczymi lub łączną 15-

letnią praktykę w wykonywaniu czynności 

kontrolno-rozpoznawczych i nadzoru nad nimi, 

jeśli przedstawiona przez kandydata 

dokumentacja, w szczególności w zakresie 

własnych opracowań i publikacji, dot. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest 

wystarczająca do pozytywnej oceny 

przygotowania zawodowego 

pozytywna ocena przygotowania zawodowego, 

polegającego na znajomości przepisów prawa i 

zasad wiedzy technicznej, dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, oraz umiejętności 

stosowania zawartych w nich wymagań oraz 

doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych 

stosownie do tych wymagań, na podstawie: 

 wyników egzaminu składającego się z 

części pisemnej i ustnej lub 
 wyników części ustnej egzaminu w 

przypadku osób, które nie podchodziły 

wcześniej do egzaminu a posiadają co 

najmniej 10-letnią praktykę w 

wykonywaniu czynności kontrolno-

rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 

3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.) lub 

sprawowaniu nadzoru na wykonywaniem 

tych czynności, albo w prowadzeniu prac 

naukowych lub badawczych z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej w instytutach 

badawczych lub szkołach wyższych. 
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Tabela 2. Aktualne wymogi i proponowane zmiany dotyczące osób niezatrudnionych w jednostkach 

ochrony przeciwpożarowej, wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Aktualne wymogi: 

osoby wykonujące czynności polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru 

(tzw. „specjaliści ochrony przeciwpożarowej”): 

 tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub  

 wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria 

bezpieczeństwa pożarowego albo 

 wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie 

specjalistów ochrony przeciwpożarowej 

osoby wykonujące wyłącznie czynności wynikające 

z obowiązków właściciela budynku, obiektu 

budowlanego lub terenu (tzw. „inspektorzy ochrony 

przeciwpożarowej”): 

 wykształcenie co najmniej średnie i ukończone 

szkolenie inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej lub  

 tytuł zawodowy technika pożarnictwa 

 

Proponowane zmiany: 

osoby wykonujące czynności polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru 

(tzw. „specjaliści ochrony przeciwpożarowej”): 

 tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub  

 wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria 

bezpieczeństwa w specjalności inżynieria 

bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w 

Szkole Głównej Służby Pożarniczej  

osoby wykonujące wyłącznie czynności wynikające 

z obowiązków właściciela budynku, obiektu 

budowlanego lub terenu (tzw. „inspektorzy ochrony 

przeciwpożarowej”): 

 wykształcenie co najmniej średnie i ukończone 

szkolenie inspektorów ochrony 

przeciwpożarowej lub  

 tytuł zawodowy technika pożarnictwa 

 

Liczbę osób, które ukończyły szkolenia specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej w 

poszczególnych latach okresu 2010-2012 zawiera Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

Koszt szkolenia specjalistów ochrony ppoż. wynosi ok. 3,2 tys. zł od osoby, zaś koszt szkolenia 

inspektorów ochrony ppoż. wynosi ok. 1,3 tys. zł.  

 

- pracownik artystycznego 

 

Przez jednostki kultury, w których zatrudnieni są pracownicy artystyczni, rozumiane są instytucje, 

które w zakresie swej działalności jako zadanie główne  mają zapisaną działalność w obszarze 

kultury w postaci m.in.:  

 artystyczna i literacka działalność twórcza; 

 działalność obiektów kulturalnych; 

 pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; 

 działalność bibliotek i archiwów; 

 działalność muzeów i ochrona zabytków. 
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Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do zawodu pracownika artystycznego 

Stan obecny: Stan postulowany: 

 Brak definicji legalnej pracownika 

artystycznego 

 Wskazanie szczegółowych praw i 

obowiązków twórcy/artysty ograniczone do 

podmiotów zatrudnionych w instytucjach 

artystycznych 

 Wykaz stanowisk pracy w instytucjach 

artystycznych i  pozostałych instytucjach 

kultury określa w drodze rozporządzenia 

minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego 

 Warunki i sposób wynagradzania 

pracowników w instytucjach kultury, w tym 

minimalne wynagrodzenie zasadnicze na 

poszczególnych stanowiskach pracy określa 

w drodze rozporządzenia właściwy minister 

ds. kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego  

 Pracownik artystyczny może otrzymywać 

dodatkowe wynagrodzenie, w szczególności 

za udział w określonej roli w przedstawieniu 

lub koncercie, za reżyserię, scenografię, 

choreografię lub kierownictwo muzyczne 

przedstawienia. 

 Wprowadzenie definicji legalnej pracownika 

artystycznego uwzględniającej szczegółowe 

prawa i obowiązki 

 Zachowanie statusu pracowniczego ze 

względu na charakter świadczonej pracy a 

nie miejsce zatrudnienia (dodatkowe 

wynagrodzenie za działalność twórczą, 

ekwiwalent za używanie własnych narzędzi 

pracy) 

 Wykaz stanowisk pracy w instytucjach 

kultury określa dyrektor danej instytucji 

 Warunki i sposób wynagradzania 

pracowników w instytucjach kultury określa 

dyrektor danej instytucji 

 Pracownik artystyczny może otrzymywać 

dodatkowe wynagrodzenie, w szczególności 

za udział w określonej roli w przedstawieniu 

lub koncercie, za reżyserię, scenografię, 

choreografię lub kierownictwo muzyczne 

przedstawienia lub współtworzenie utworu 

audiowizualnego w rozumieniu art. 69 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych  

 

- muzealnik  

 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do zawodu muzealnika oraz 

specjalistów zawodów dotyczących  działalności muzealniczej zatrudnionych w muzeach 
Stan obecny: Stan postulowany: 

Zawodową grupę muzealników tworzą:  

 asystenci  

 adiunkci  

 kustosze, 

 kustosze dyplomowani 

zatrudnieni w muzeach na stanowiskach związanych 

z działalnością podstawową 

Zawodową grupę muzealników tworzą: pracownicy 

zatrudnieni w muzeach na stanowiskach, na których 

realizuje się zadania związane z: 

 gromadzeniem i naukowym opracowywaniem 

zbiorów, 

 urządzaniem wystaw i udostępnianiem zbiorów 

do celów edukacyjnych i naukowych, 

 organizowaniem badań i ekspedycji naukowych, 

w tym archeologicznych, 

 prowadzeniem działalności edukacyjnej, 

artystycznej, upowszechniającej kulturę lub 

wydawniczej 
W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliści w 

innych zawodach związanych z działalnością 

W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliści 

zawodów dotyczących działalności muzealniczej 
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muzealną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starszy konserwator: wykształcenie wyższe 

wykonywanej specjalności; 

Młodszy dokumentalista wykształcenie średnie 

Młodszy renowator wykształcenie średnie lub 

zasadnicze zawodowe oraz 2 leni staż pracy 

Przewodnik muzealny wykształcenie średnie oraz 

szkolenie specjalistyczne. 

 

realizujący zadania związane z:  

 przechowywaniem i katalogowaniem 

gromadzonych zbiorów; 

 zabezpieczaniem i konserwacją zbiorów, w tym 

zabytków nieruchomych oraz nieruchomych 

obiektów kultury materialnej i przyrody; 

 zapewnieniem właściwych warunków 

zwiedzania i korzystania ze zbiorów. 

 

Doprecyzowane zostały wymagania na stanowisko  

starszego konserwatora (dyplom ukończenia studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich odpowiadających wykonywanej 

specjalności), zniesiono wymagania w odniesieniu 

do młodszego dokumentalisty, młodszego 

renowatora i przewodnika muzealnego.  

 

 

- makler papierów wartościowych. 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do zawodu maklera papierów 

wartościowych. 

Obecne wymogi Proponowane zmiany 

pełna zdolność do czynności prawnych bez zmian 

korzystanie z pełni praw publicznych bez zmian 

niekaralność za przestępstwa: 

 skarbowe,  

 przeciwko wiarygodności dokumentów, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi,  

 określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej,  

 określone w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych  

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi 

rozszerzenie katalogu przestępstw 

uniemożliwiających uzyskanie wpisu na listę 

maklerów papierów wartościowych  

o przestępstwa: 

 określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych; 

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przed komisją egzaminacyjną dla maklerów – 

koszt egzaminu wynosi 500 zł 

(z konieczności składania egzaminu mogą być 

zwolnione osoby, których kwalifikacje zostały 

uznane na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania 

rozszerzenie możliwości zwolnienia z egzaminu 

na osoby, które: 

 uzyskały dyplom ukończenia studiów 

wyższych realizowanych na podstawie 

umowy zawartej między Przewodniczącym 

Komisji Nadzoru Finansowego a uczelnią, 

której jednostki organizacyjne uprawnione są 
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nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej kwalifikacji do wykonywania 

zawodów regulowanych) 

do nadawania stopnia naukowego doktora 

nauk ekonomicznych lub doktora nauk 

prawnych; 

 uzyskały nadany przez instytucję 

zagraniczną tytuł, wymieniony w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

129 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, i zdały sprawdzian 

umiejętności  

 

Tabela. Porównanie obecnego i przyszłego znaczenia tytułów zawodowych nadawanych przez instytucje 

zagraniczne w postępowaniu o uzyskanie wpisu na listę maklerów lub doradców. 

Stan obecny  Stan proponowany 

Zawody, w przypadku których uwzględnia się posiadanie określonego tytułu zawodowego  

w postępowaniu o wpis na listę: 

- doradca inwestycyjny, 

 

- doradca inwestycyjny, 

- makler papierów wartościowych. 

Dodatkowe warunki uzyskania wpisu na listę przez posiadaczy zagranicznych tytułów zawodowych: 

- zdanie sprawdzianu umiejętności; 

- pełna zdolność do czynności prawnych; 

- korzystanie z pełni praw publicznych; 

 niekaralność za przestępstwa: 

 skarbowe,  

 przeciwko wiarygodności dokumentów, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi,  

 określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej,  

 określone w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych  

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi. 

- bez zmian 

- bez zmian 

- bez zmian 

 rozszerzenie katalogu przestępstw 

uniemożliwiających uzyskanie wpisu na listę 

o przestępstwa: 

 określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.  

o funduszach inwestycyjnych; 

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych. 

 

Warunki uznania tytułów nadawanych przez instytucje zagraniczne za tytuły uprawniające  

do zdawania sprawdzianu umiejętności zamiast egzaminu zawodowego: 

- do uzyskania tytułu zagranicznego należy 

wykazać się wiedzą w zakresie zbliżonym do 

zakresu tematycznego obowiązującego na 

egzaminie składanym przed komisją powołaną 

przez Przewodniczącego KNF; 

- instytucja zagraniczna nadająca tytuł uznaje  

w prowadzonych przez siebie postępowaniach 

kwalifikacyjnych wynik egzaminu przed komisją 

- bez zmian 

 

 

 

 

- uchylenie warunku wzajemnej uznawalności 

tytułów 
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powołaną przez Przewodniczącego KNF. 

Tytuły nadawane przez instytucje zagraniczne uprawniające do zdawania sprawdzianu umiejętności 

zamiast egzaminu zawodowego: 

Certyfikowany Międzynarodowy Analityk 

Inwestycyjny (Certified International Investment 

Analyst - CIIA) nadawany przez Stowarzyszenie 

Certyfikowanych Międzynarodowych 

Analityków Inwestycyjnych (Association of 

Certified International Investment Analysts - 

ACIIA) 

oczekuje się poszerzenia wykazu tytułów 

uprawniających do zdawania sprawdzianu 

umiejętności zamiast egzaminu zawodowego  

o kolejne tytuły w związku ze zniesieniem 

wymogu wzajemnej uznawalności 

 

 

- Doradca inwestycyjny 

Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do zawodu doradcy inwestycyjnego 

Obecne wymogi Proponowane zmiany 

pełna zdolność do czynności prawnych bez zmian 

korzystanie z pełni praw publicznych bez zmian 

niekaralność za przestępstwa: 

 skarbowe,  

 przeciwko wiarygodności dokumentów, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi,  

 określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej,  

 określone w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych  

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi 

rozszerzenie katalogu przestępstw 

uniemożliwiających uzyskanie wpisu na listę 

doradców inwestycyjnych o przestępstwa: 

 określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.  

o funduszach inwestycyjnych; 

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych. 

 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu 

przed komisją egzaminacyjną dla doradców – 

koszt egzaminu wynosi 500 zł; 

 

z konieczności składania egzaminu mogą być 

zwolnione następujące osoby: 

 których kwalifikacje zostały uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 26 

kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania 

nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej kwalifikacji do wykonywania 

zawodów regulowanych; 

 które posiadają tytuł Certyfikowanego 

bez zmian 

 

 

 

rozszerzenie możliwości zwolnienia z egzaminu 

na doradcę inwestycyjnego o osoby:  

 które uzyskały dyplom ukończenia studiów 

wyższych realizowanych na podstawie 

umowy zawartej między Przewodniczącym 

Komisji Nadzoru Finansowego a uczelnią, 

której jednostki organizacyjne uprawnione są 

do nadawania stopnia naukowego doktora 

nauk ekonomicznych lub doktora nauk 
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Międzynarodowego Analityka 

Inwestycyjnego (Certified International 

Investment Analyst - CIIA) nadawany przez 

Stowarzyszenie Certyfikowanych 

Międzynarodowych Analityków 

Inwestycyjnych (Association of Certified 

International Investment Analysts - ACIIA) 

i zdały sprawdzian umiejętności – koszt 

sprawdzianu wynosi 200 zł. 

prawnych; 

 które posiadają inne tytuły nadawane przez 

instytucje zagraniczne, dotychczas 

nieuznawane w Polsce ze względu na 

niespełnienie warunku wzajemnej 

uznawalności, który zostaje uchylony. 

 

 

- Agent firm inwestycyjnych 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania czynności agenta 

firmy inwestycyjnej 

Obecne wymogi Proponowane zmiany 

status agenta firmy inwestycyjnej jako 

przedsiębiorcy, który w przypadku osób 

fizycznych będących agentami firmy 

inwestycyjnej oznacza, co do zasady, wymóg 

pełnej zdolności do czynności prawnych 

bez zmian 

niekaralność za przestępstwa: 

 skarbowe,  

 przeciwko wiarygodności dokumentów, 

mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej,  

 określone w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych  

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi 

rozszerzenie katalogu przestępstw 

uniemożliwiających uzyskanie wpisu na listę 

agentów o przestępstwa: 

 określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r.  

o funduszach inwestycyjnych; 

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych. 

 

w przypadku osób fizycznych - posiadanie 

odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia 

zawodowego z zakresu usług pośrednictwa 

finansowego, obowiązujących przepisów prawa 

oraz standardów działalności firm 

inwestycyjnych, stwierdzony przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w wyniku 

przeprowadzonego egzaminu (z egzaminu 

zwolnieni są maklerzy papierów wartościowych i 

doradcy inwestycyjni) 

zniesienie egzaminu zdawanego przed komisją 

egzaminacyjną dla agentów – firma inwestycyjna 

składające wniosek o wpisanie osoby fizycznej 

do rejestru agentów załącza: 

 opis dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej lub prowadzonej działalności 

gospodarczej,  

 oświadczenie o nieuznaniu za winnego 

przestępstwa ze wskazanych kategorii, 

 wskazanie osoby lub osób z firmy 
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. 

inwestycyjnej, odpowiedzialnych za nadzór 

nad agentem firmy inwestycyjnej,  

 opinię, że dana osoba posiada odpowiedni 

poziom wiedzy i doświadczenia 

zawodowego z zakresu usług pośrednictwa 

finansowego, obowiązujących przepisów 

prawa oraz standardów działalności firm 

inwestycyjnych (wymóg uznaje się za 

spełniony w przypadku maklerów, doradców 

i dotychczasowych agentów) 

w przypadku osób prawnych lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej - posiadanie doświadczenia z zakresu 

obrotu instrumentami finansowymi przez 

zainteresowany podmiot lub osoby kierujące jego 

działalnością oraz struktury organizacyjnej 

gwarantującej wykonywanie czynności, o 

których mowa w art. 79 ust. 2, w sposób 

prawidłowy z dołożeniem należytej staranności 

firma inwestycyjna składająca wniosek o 

wpisanie podmiotu do rejestru agentów załącza  

 oświadczenia osób kierujących działalnością 

podmiotu o nieuznaniu ich za winne 

przestępstwa ze wskazanych kategorii, 

 wskazanie osoby lub osób z firmy 

inwestycyjnej, odpowiedzialnych za nadzór 

nad agentem firmy inwestycyjnej, 

 opinię firmy inwestycyjnej, iż dany podmiot 

posiadanym doświadczeniem z zakresu 

obrotu instrumentami finansowymi oraz 

strukturą organizacyjną gwarantuje 

wykonywanie czynności, o których mowa  

w art. 79 ust. 2, w sposób prawidłowy  

z dołożeniem należytej staranności (wymóg 

uznaje się w przypadku podmiotów 

wpisanych do dotychczasowego rejestru 

agentów) 

  

- Makler giełd towarowych 

Tabela Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania czynności 

sprawowanych obecnie przez maklerów giełd towarowych. 

Obecne wymogi dostępu do zawodu maklera 

giełd towarowych  

Proponowane wymogi wobec osób wykonujących 

czynności:  

 oferowania w obrocie giełdowym towarów 

giełdowych, 

 nabywania lub zbywania towarów 

giełdowych na cudzy rachunek, w tym 

dokonywania rozliczeń transakcji, 

 prowadzenia rachunków lub rejestrów 

towarów giełdowych, 

 doradztwa w zakresie obrotu giełdowego, 

 zarządzania cudzym pakietem praw 
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majątkowych na zlecenie, 

 pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu 

towarów giełdowych w obrocie na 

zagranicznych giełdach towarowych, 

 nabywania towarów giełdowych we 

własnym imieniu i na własny rachunek oraz 

wykonywania czynności określonych w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie 

delegacji zawartej w art. 38e 

pełna zdolność do czynności prawnych bez zmian 

korzystanie z pełni praw publicznych bez zmian 

niekaralność za przestępstwa:  

 skarbowe,  

 przeciwko mieniu lub dokumentom,  

 gospodarcze,  

 fałszowania pieniędzy, papierów 

wartościowych, znaków urzędowych, znaków 

towarowych,  

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi,  

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

 określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.  

o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,  

 określone w ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych  

 określone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. 

o domach składowych. 

niekaralność za ten sam katalog czynów 

zabronionych z wyłączeniem przestępstwa 

określonego w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o 

domach składowych (w związku z wykreśleniem 

domów składowych z listy podmiotów, które mogą 

być członkami giełdy towarowej) 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed 

komisją egzaminacyjną dla maklerów giełd 

towarowych – koszt egzaminu 500 zł  

(z konieczności składania egzaminu mogą być 

zwolnione osoby posiadające uprawnienia  

i wykonujące zawód maklera giełd towarowych w 

państwie członkowskim UE, jeżeli ich kwalifikacje 

zostały uznane na zasadach określonych w 

przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych) 

zastąpienie egzaminu obowiązkiem weryfikacji 

przez towarowy dom maklerski (który zostanie 

zobowiązany do wprowadzenia i stosowania 

odpowiednich regulacji wewnętrznych w tym 

zakresie) rękojmi należytego wykonywania 

obowiązków (w szczególności posiadania 

odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji, umiejętności  

i doświadczenia) przez osoby wykonujące wyżej 

wymienione czynności 

wpis na listę maklerów giełd towarowych dokonany 

przez Komisję Nadzoru Finansowego na wniosek 

zainteresowanego złożony w terminie 3 miesięcy od 

dnia egzaminu 

maklerów wpisanych na listę maklerów giełd 

towarowych do dnia wejścia w życie proponowanej 

uznaje się za osoby spełniające wyżej wymienione 

wymogi 
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Deregulacja dostępu do stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 

jądrowego i ochrony radiologicznej 

 

W obecnym stanie prawnym, ukształtowanym przez ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – 

Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908), określono stanowiska mające istotne znaczenie 

dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostkach 

organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, 

na których zatrudnione mogą być wyłącznie osoby posiadające uprawnienia nadane przez Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w 

sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1022) w 

załączniku nr 1 wymienia rodzaje tych stanowisk: 

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 reaktor badawczy, 

7. specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych, 

8. operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, 

9. kierownik składowania odpadów promieniotwórczych, 

10. kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych, 

11. operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem 

akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów, 

12. operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów, 

13. operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii, 

14. operator urządzeń brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi, 
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Tabela. Aktualne wymogi odnośnie m. in. wykształcenia i praktyki, w zależności od rodzaju stanowiska 

mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 

wymagane wykształcenie wymagania kwalifikacyjne dodatkowe wymagania 

 stanowiska nr 3, 5, 6,10 – 

wyższe (specjalność: 

fizyk, chemik, elektryk, 

elektronik, mechanik, 

informatyk i pokrewne), 

 

 stanowiska nr 1, 2, 4, 7, 8, 

9, 11, 12, 13, 14 – średnie  

lub wyższe (specjalność: 

fizyk, chemik, elektryk, 

elektronik, mechanik, 

informatyk i pokrewne). 

 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 do pracy na stanowisku 

objętym uprawnieniem, o które 

ubiega się osoba występująca z 

wnioskiem o nadanie 

uprawnienia. 

 

 

-Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany dotyczące rzeczoznawców 

Zakres rzeczoznawstwa Aktualne wymogi Proponowane zmiany 

ustalanie sposobów produkcji 

artykułów rolno spożywczych 

egzamin zdawany co 3 lata przed 

komisją kwalifikacyjną powołaną 

przez Głównego Inspektora JHARS 

zniesienie wszystkich 

wymogów 

ustalanie klas jakości świeżych 

owoców i warzyw 
 odbycie szkolenia 

zatwierdzonego przez Głównego 

Inspektora JHARS;  

 egzamin zdawany co 3 lata przed 

komisją kwalifikacyjną 

powołaną przez Głównego 

Inspektora JHARS 

 odbycie szkolenia 

zatwierdzonego przez 

Głównego Inspektora 

JHARS;  

 likwidacja konieczności 

zdawania egzaminu  

pobieranie próbek artykułów 

rolno-spożywczych 

egzamin zdawany co 3 lata przed 

komisją kwalifikacyjną powołaną 

przez Głównego Inspektora JHARS 

zdanie egzaminu przed komisją 

kwalifikacyjną powołaną przez 

Głównego Inspektora JHARS, 

uprawniającego do trwałego 

wykonywania czynności 

rzeczoznawcy 
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Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu 

rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej produktów rolno-spożywczych 

Stan obecny: Stan postulowany: 
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,  

 

– odstąpienie od konieczności odnawiania co 3 lata 

posiadanych uprawnień przez osoby wykonujące 

zawód rzeczoznawcy (za wyjątkiem rzeczoznawcy w 

zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych, gdzie 

nadal będzie istniała konieczność odnawiania 

uprawnień co 3 lata poprzez zdanie egzaminu); 
– umożliwienie uzyskania uprawnień rzeczoznawcy 

w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i 

warzyw po odbyciu szkolenia zatwierdzonego przez 

Głównego Inspektora JHARS, bez konieczności 

zdawania egzaminu. 
- wpis do rejestru rzeczoznawców. bez zmian 

- zaświadczenie o wpisie do rejestru 

rzeczoznawców i otrzymanie imiennej pieczęci 

wydanej przez wojewódzkiego inspektora Jakości 

Handlowej Produktów Rolno - Spożywczych 

bez zmian 

  

- Rzecznik patentowy 

 

Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do zawodu rzecznika patentowego. 

Stan obecny: Stan postulowany (projekt ustawy o zmianie 

(…) z dnia 22 listopada 2013 r.): 

Obligatoryjne wykształcenie wyższe o kierunku 

przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika 

patentowego, w szczególności techniczne lub 

prawnicze 

Bez zmian 

Warunkiem wpisu na listę aplikantów jest zdanie 

egzaminu konkursowego organizowanego przez 

Krajową Rada Rzeczników Patentowych 

Rezygnacja z części ustnych egzaminu 

konkursowego i kwalifikacyjnego, które mają 

charakter uznaniowy. 

Trzyletnia aplikacja rzecznikowska pod 

kierunkiem patrona będącego rzecznikiem 

patentowym, którą organizuje i prowadzi 

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych 

Utrzymanie trzyletniej aplikacji, przy 

określeniu przesłanek zwolnienia z niej: 

 

1) w części dotyczącej problematyki technicznej, 

w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych - 

osoby, która zdała europejski egzamin 

kwalifikacyjny i jest wpisana na listę 

zawodowych pełnomocników prowadzoną 

przez Europejski Urząd Patentowy; 

 

2) w części dotyczącej problematyki prawnej w 

zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, 

prawa administracyjnego, postępowania 

administracyjnego, postępowania 
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sądowoadministracyjnego i postępowania 

cywilnego - osoby, która uzyskała uprawnienia 

adwokata lub radcy prawnego; 

 

3) w części dotyczącej problematyki prawnej - 

doktora nauk prawnych w zakresie własności 

przemysłowej; 

 

4) w części dotyczącej problematyki prawnej lub 

technicznej, w zakresie odpowiadającym nabytej 

praktyce – osoby posiadającej 4 letnia 

praktykę (w okresie 6 lat) pracy pod 

kierunkiem rzecznika patentowego, wymagającej 

wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynności 

bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy 

w sprawach własności przemysłowej, w 

szczególności w kancelarii patentowej, dziale 

ochrony własności przemysłowej 

przedsiębiorstwa, uczelni lub jednostki 

naukowej; 

 

5) w części dotyczącej problematyki prawnej lub 

technicznej – osoby, która przez okres 4 lat (w 

okresie 6 lat) była zatrudniona w Urzędzie 

Patentowym na stanowisku eksperta 
 

Nabór na aplikację rzeczniowską odbywający się 

raz na trzy lata 

Nabór na aplikację rzecznikowską odbywający 

się raz w roku. 

Koszt aplikacji: Wysokość opłaty rocznej jest 

równa trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w poprzednim roku 

kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa GUS 

Obniżenie kosztów odbycia aplikacji 

rzecznikowskiej o ok. 33% (do maksymalnie 

dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia) 

W postępowaniu przed Sądem Najwyższym 

obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów 

lub radców prawnych. 

Proponuje się zastępstwo stron w 

postępowaniach przed Sądem Najwyższym w 

sprawach własności przemysłowej także przez 

rzeczników patentowych.  

Obecnie profesjonalnym pełnomocnikiem strony 

w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w 

sprawach związanych z dokonywaniem i 

rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem 

ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych, 

oznaczeń geograficznych i topografii układów 

scalonych może być tylko rzecznik patentowy. 

Proponuje się aby profesjonalnym 

pełnomocnikiem strony w postępowaniu w 

sprawach związanych z dokonywaniem i 

rozpatrywaniem zgłoszeń, znaków 

towarowych, dodatkowo mogli być adwokat lub 

radca prawny (również w odniesieniu do 

zgłaszających z zagranicy, tj. takich którzy nie 

mają miejsca zamieszkania lub siedziby na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). 

obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo państwa 

członkowskiego UE) 

bez zmian 

pełna zdolność do czynności prawnych bez zmian 

nieskazitelny charakter oraz rękojmia należytego 

wykonywania zawodu 

bez zmian 
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Obowiązek zawarcia ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w następstwie działania lub 

zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej, przy świadczeniu 

pomocy w sprawach własności przemysłowej. 

(minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 

OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 

wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte 

umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość 

w złotych 50.000 euro) 

bez zmian  

 

 

- Rusznikarz 

Tabela . Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu 

rusznikarza. 

Aktualne wymogi: Proponowane zmiany: 
SAMODZIELNE WYKONYWANIE ZAWODU  

 uzyskanie koncesji na wykonywanie  
działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym.  
 
Koncesji udziela się osobie fizycznej, która: 
a) posiada obywatelstwo: 

     – polskie, 
– innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
– innego państwa, jeżeli otrzymała na 

 Rezygnacja z wymogu uzyskania koncesji 

na wykonywanie  działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym w zakresie: 

działalność rusznikarska, 

 Wymagany dyplom mistrza, 

 ukończony 21 rok życia, 

 Pozwolenie na broń  wydane na podstawie 

art. 9 ust. 8 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 8  

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni                    

i amunicji, tj pozwolenie wydawane osobom, 

które udokumentują zarejestrowanie 

działalności gospodarczej w zakresie napraw 

broni, posiadającym dyplom mistrza                       

w zawodzie rusznikarza
1
, 

                                                 

1
 Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej; 

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych; 

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: 

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: 

- przeciwko życiu i zdrowiu, 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zezwolenie na osiedlenie się lub 

zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Wspólnot Europejskich 

albo na zasadzie wzajemności, o ile umowy 

międzynarodowe ratyfikowane przez 

Rzeczpospolitą Polską nie stanowią 

inaczej, 
b) ukończyła 25 lat, albo 21 lat - w przypadku 

rusznikarzy, 
c) posiada co najmniej wykształcenie średnie, 
d) udokumentowała przygotowanie 

zawodowe do wykonywania lub 

kierowania działalnością gospodarczą w 

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym (szkolenie), 
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
f) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. Nr z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) 

oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania 

psychologicznego, 
g) nie była skazana prawomocnym 

orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe lub 

umyślne wykroczenie skarbowe, 
h) nie jest objęta toczącym się przeciwko niej 

postępowaniem w sprawach o umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe lub umyślne wykroczenie 

skarbowe. 

 zdanie  egzaminu przed komisją powołaną 

przez właściwy organ Policji ze znajomości 

przepisów dotyczących posiadania broni, 

 Pozytywne orzeczenie lekarskie                        

i psychologiczne wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o 

broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r.,             poz. 

576), stwierdzające brak przeciwwskazań do 

dysponowania bronią, 

 brak skazania prawomocnym orzeczeniem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 brak skazania prawomocnym orzeczeniem 

sadu za nieumyślne przestępstwo: 
-   przeciwko życiu lub zdrowiu, 
-   przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego albo gdy 

sprawca zbiegł z miejsca wypadku. 
 

 

ZATRUDNIENIE U PRZEDSIĘBIORCY 

Pracownik zatrudniony bezpośrednio przy 

produkcji materiałów wybuchowych, broni, 

amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym powinien spełniać 

następujące warunki: 
a)    posiadać pełną zdolność do czynności   

prawnych, 

b) nie wykazywać zaburzeń psychicznych, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 

 

 Wymagany dyplom czeladnika, 

 ukończony 18 rok życia, 

 uzyskanie dopuszczenia do posiadania broni 

wydanego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 

o broni i amunicji, 

 zdanie egzaminu ze znajomości przepisów 

dotyczących posiadania i posługiwania się 

bronią. 

                                                                                                                                                                 
- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

 

 



 

 

 

19 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. Nr z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) 

oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania 

psychologicznego, 
c) nie być skazanym prawomocnym 

orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe lub 

umyślne wykroczenie skarbowe, 

d) mieć ukończone 21 lat; 
e) posiadać odpowiednie przygotowanie 

zawodowe (szkolenie); 
f) 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. 

 

 

 

- Konserwator zabytków ruchomych 

 
Tabela 3. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu 

konserwatora zabytków ruchomych. 
 

Stan obecny: Stan postulowany: 

Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie w zakresie specjalności 

określonej w dyplomie ukończenia studiów wyższych 

 Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: 

1. konserwacja i restauracja dzieł sztuki  

lub 

2. specjalności konserwacja zabytków 

 

 Wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

lub konserwacji zabytków 

 12 miesięczna praktyka w 

zakresie konserwacji lub badania zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków, odbywana po 

ukończeniu studiów 

 9 miesięczny udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 

badaniach konserwatorskich prowadzonych, 

przy zabytkach wpisanych do rejestru, 

inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 

których mowa w art. 64 ust. 1. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, po 

zaliczeniu szóstego semestru studiów 
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W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych 

 Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

zawodowej oraz tytuł zawodowy  

albo  

 wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji zawodowych w 

zawodach odpowiadających danej dziedzinie  

albo 

 dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym 

danej dziedzinie 

 

 Bez zmian 

 5 letnia praktyka zawodowa w zakresie 

konserwacji lub badania zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków 

 4  letni udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub 

badaniach konserwatorskich prowadzonych, 

przy zabytkach wpisanych do rejestru, 

inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o 

których mowa w art. 64 ust. 1 o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami 

 

 

- Konserwator zabytkowej zieleni 

 
Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu 

konserwatora zabytkowej zieleni. 

Stan obecny: Stan postulowany: 

Prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie 

 Wykształcenie wyższe magisterskie 

obejmujące wiadomości w tym zakresie 

 Bez zmian 

 12 miesięczna praktyka zawodowa przy 

konserwacji i pielęgnacji zabytków tego typu, 

odbywana po ukończeniu studiów 

 9 miesięczny udział w  pracach 

konserwatorskich lub pracach restauratorskich, 

prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach 

wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona 

przy tych pracach w muzeum będącym 

instytucją kultury, po zaliczeniu szóstego 

semestru studiów 

Prace o charakterze technicznym 

 Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

zawodowej oraz tytuł zawodowy  

albo 

 wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodach 

związanych z pielęgnacją zieleni  

albo  

 Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

zawodowej oraz tytuł zawodowy 

albo 

 Wykształcenie średnie i dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodach związanych z pielęgnacją zieleni 

albo  
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 12 miesięczna praktyka zawodowa przy 

pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków. 

 

 9 miesięczny udział w tego rodzaju pracach 

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach 

w muzeum będącym instytucją kultury. 

 

 

-  Konserwator zabytków nieruchomych 

 
Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu 

konserwatora zabytków nieruchomych. 

Stan obecny: Stan postulowany: 

W zakresie kierowania robotami budowlanymi oraz nadzoru inwestorskiego, 

 Posiadanie odpowiednich uprawnień 

budowlanych  określonych przepisami 

ustawy - Prawo budowlane.  

 Bez zmian 

 2 letnia praktyka zawodowa na budowie 

przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru zabytków 

 18 miesięczny udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury 

W zakresie badań architektonicznych 

 Ukończenie studiów wyższych kierunku 

architektura  

albo 

 Ukończenie studiów wyższych na kierunku, w 

ramach którego zaliczyła przedmiot 

obejmujący treścią kształcenia prowadzenie 

badań architektonicznych, w wymiarze nie 

mniejszym niż 60 godzin,  

albo 

 Ukończenie studiów podyplomowych w 

zakresie prowadzenia badań 

architektonicznych 

 Ukończenie studiów wyższych na kierunku 

architektura 

lub 

 Ukończenie studiów wyższych których 

program obejmował zajęcia lub grupy zajęć 

umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności 

w zakresie prowadzenia badań 

architektonicznych w wymiarze co najmniej 60 

godzin kształcenia lub pozwalające na 

uzyskanie co najmniej 6 punktów ECTS  

lub 

 Ukończenie studiów podyplomowych w 

zakresie prowadzenia badań architektonicznych 

 6 miesięczna praktyka zawodowa w zakresie 

wykonywania badań, po ukończeniu studiów 

 6 miesięczny udział w badaniach 

architektonicznych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury, po ukończeniu studiów 
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- tłumacz przysięgły 

 
Tabela. Aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodu tłumacza 

przysięgłego. 

Stan obecny: Stan postulowany: 

wykształcenie wyższe magisterskie zdobyte w 

Polsce (lub jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach 

wzajemności, innego państwa) 

uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera 

lub równorzędnego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 18 f , 

ustawy z dnia 17 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. 

zm.).* 

obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, 

obywatelstwo innego państwa 

obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub obywatelstwo innego państwa, 

jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii 

Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia 

zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych 

w tych przepisach, albo na zasadach wzajemności, 

obywatelstwo innego państwa; 
znajomość języka polskiego bez zmian 

pełna zdolność do czynności prawnych bez zmian 

niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo 

skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo 

przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego 

bez zmian 

zdany egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka 

polskiego na język obcy oraz z języka obcego na 

język polski
2 

bez zmian 

Zawieszenie tłumacza przysięgłego przez Ministra 

Sprawiedliwości w drodze decyzji z powodu 

niewykonywania czynności przez okres dłuższy niż 

3 lata od dnia ostatniej czynności  

Możliwość zawieszenia tłumacza przysięgłego 

również na jego wniosek na okres wskazany we 

wniosku, nie dłuższy jednak niż 5 lat. 

 

*Minister Sprawiedliwości w drodze decyzji administracyjnej będzie mógł zwolnić kandydata na tłumacza 

przysięgłego z wymogu posiadania wykształcenia wyższego w sytuacji istotnego niedoboru tłumaczy 

przysięgłych języka obcego, którym włada kandydat. 
 

                                                 
2
 Znajomość języka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego 
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Deregulacja dostępu do zawodów geologicznych 

 

Zakres deregulacji zawodów geologicznych przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Tabela. Aktualne  i proponowane regulacje dostępu do zawodów geologicznych. 

 Rozwiązania wg 

dotychczasowych przepisów 

Rozwiązania wg 

proponowanych przepisów 

 

zmiana 

K
at

eg
o

ri
e 

p
ra

c 
g

eo
lo

g
ic

zn
y

ch
 

Obowiązek posiadania 

świadectwa stwierdzenia 

kwalifikacji dla osób 

wykonujących badania 

geofizyczne, z wyjątkiem badań 

sejsmicznych i geofizyki 

wiertniczej – kategoria X 

Zniesienie kategorii X Możliwość wykonywania 

badań geofizycznych, z 

wyjątkiem badań sejsmicznych 

i geofizyki wiertniczej bez 

konieczności posiadania 

uprawnień geologicznych. 

 

Obowiązek posiadania 

świadectwa stwierdzenia 

kwalifikacji dla osób 

wykonujących dozór 

geologiczny nad pracami 

geologicznymi, z wyjątkiem 

badań geofizycznych - kategoria 

XI 

oraz obowiązek posiadania 

świadectwa stwierdzenia 

kwalifikacji dla osób kierujących 

w terenie robotami 

geologicznymi wykonywanymi 

poza granicami obszaru 

górniczego, wykonywanymi bez 

użycia środków strzałowych albo 

gdy projektowana głębokość 

wyrobiska nie przekraczała 100 

m – kategoria XII. 

 

Połączenie kategorii XI i XII 

jedną kategorią XIII. 

Zmniejszenie ilości 

egzaminów. 

Zwiększenie uprawnień dla 

osób, które posiadają tylko 

jedną z dotychczasowych 

kategorii kwalifikacji (XI lub 

XII). 

W
y

k
sz

ta
łc

en
ie

 

Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku geologia 

lub górnictwo i geologia 

(dla kategorii VIII również 

geografia, a dla kategorii IX 

również fizyka lub  geofizyka) 

Dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku geologia 

(dla kategorii VIII również 

geografia, a dla kategorii IX 

również fizyka lub geofizyka). 

Bez zmian 

Dyplom ukończenia studiów 

wyższych innych niż geologia 

ale obejmujących nauki 

geologiczne oraz 

(obligatoryjnie) świadectwo 

ukończenia co najmniej 

dwusemestralnych studiów 

podyplomowych z zakresu 

wnioskowanej kategorii 

Dyplom ukończenia studiów 

których program umożliwia 

nabycie wiedzy i umiejętności 

w zakresie nauk geologicznych 

oraz (opcjonalnie) świadectwo 

ukończenia co najmniej 

dwusemestralnych studiów 

podyplomowych z zakresu 

wnioskowanej kategorii 

Możliwość ubiegania się o 

stwierdzenie kwalifikacji bez 

konieczności ukończenia 

studiów podyplomowych dla 

osób, które ukończyły studia na 

kierunku innym niż geologia (a 

także geografia dla kategorii 

VIII i fizyka lub geofizyka dla 

kategorii IX). 
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P

ra
k

ty
k

a 
za

w
o

d
o

w
a 

Trzyletnia praktyka zawodowa 

przy sporządzaniu projektów 

robót geologicznych i 

dokumentacji geologicznych, 

odpowiednich dla danej kategorii 

kwalifikacji, w tym 

trzymiesięczna praktyka przy 

wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w 

terenie robotami geologicznymi. 

Dwuletnia praktyka zawodowa 

przy sporządzaniu projektów 

robót geologicznych i 

dokumentacji geologicznych, 

odpowiednich dla danej 

kategorii kwalifikacji, w tym 

trzymiesięczna praktyka przy 

wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu 

w terenie robotami 

geologicznymi. 

Skrócenie wymiaru praktyki 

zawodowej z trzech do dwóch 

lat dla osób, które: 

- ukończyły studia na kierunku 

geologia (a także geografia dla 

kategorii VIII i fizyka lub 

geofizyka dla kategorii IX), 

- ukończyły studia, których 

program umożliwia nabycie 

wiedzy i umiejętności w 

zakresie nauk geologicznych a 

następnie studia podyplomowe 

z zakresu wnioskowanej 

kategorii. 

Trzyletnia praktyka zawodowa 

przy sporządzaniu projektów 

robót geologicznych i 

dokumentacji geologicznych, 

odpowiednich dla danej kategorii 

kwalifikacji, w tym 

trzymiesięczna praktyka przy 

wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu w 

terenie robotami geologicznymi. 

Trzyletnia praktyka zawodowa 

przy sporządzaniu projektów 

robót geologicznych i 

dokumentacji geologicznych, 

odpowiednich dla danej 

kategorii kwalifikacji, 

w tym trzymiesięczna praktyka 

przy wykonywaniu dozoru prac 

geologicznych lub kierowaniu 

w terenie robotami 

geologicznymi. 

Wymiar (długość) praktyki 

zawodowej pozostaje bez 

zmian dla osób, które 

ukończyły studia, których 

program umożliwia nabycie 

wiedzy i umiejętności w 

zakresie nauk geologicznych i 

jednocześnie nie ukończyły 

studiów podyplomowych. 

Zmiana dotyczy zaliczania 

okresu odbywania praktyki. 

Dotychczas nie zaliczano 

praktyki odbywanej w okresie 

pomiędzy ukończeniem ww. 

studiów stacjonarnych a 

ukończeniem studiów 

podyplomowych. 

R
o

zp
o

cz
ęc

ie
 p

ra
k

ty
k

i 
za

w
o

d
o
w

ej
 

Po uzyskaniu wykształcenia 

poświadczonego dyplomem lub 

świadectwem studiów 

podyplomowych (zgodnie z 

wyrokiem WSA) 

Możliwość rozpoczęcia 

praktyki po ukończeniu 

czwartego semestru studiów 

wyższych pierwszego stopnia 

lub studiów jednolitych lub od 

dnia rozpoczęcia studiów 

drugiego stopnia. Ponadto do 

okresu praktyki, zalicza się 

praktykę objętą programem 

kształcenia na studiach 

wyższych, pod warunkiem, że 

prowadzona jest na podstawie 

umowy dotyczącej praktyki, 

zawartej między uczelnią 

a przedsiębiorstwem 

świadczącym usługi 

geologiczne lub organem 

administracji geologicznej lub 

nadzoru górniczego. 

Możliwość wcześniejszego 

rozpoczynania praktyki 

zawodowej. 

 



 

 

 

25 

P
rz

y
st

ąp
ie

n
ie

 

d
o

 e
g

za
m

in
u

 W przypadku negatywnego 

wyniku egzaminu – kandydat 

może przystąpić do kolejnego 

egzaminu po upływie 6 miesięcy. 

Zniesienie przepisu W przypadku negatywnego 

wyniku egzaminu – kandydat 

może przystąpić do kolejnego 

egzaminu w najbliższym 

możliwym terminie. 

K
o

m
is

je
 

eg
za

m
in

ac
y

jn
e 

 

P
rz

y
 m

ar
sz

ał
k

ac
h

 

w
o

je
w

ó
d

zt
w

 

Kandydaci ubiegający się o 

stwierdzenie kwalifikacji 

kategorii XI lub XII mogą 

przystępować do egzaminów 

przed komisjami zgodnie z 

miejscem zamieszkania 

kandydata. 

Kandydaci ubiegający się o 

stwierdzenie kwalifikacji 

kategorii XIII mogą 

przystępować do egzaminów 

przed komisjami zgodnie z 

miejscem zamieszkania 

kandydata lub miejscem 

wykonywanych przez niego 

prac geologicznych. 

Ułatwienie w zdobywaniu 

kwalifikacji kategorii XIII dla 

osób, które wykonują prace z 

dala od miejsca swego 

zamieszkania. 

 

 

 

 


