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§ 7. 1. Dla każdego dobra kultury pozyskiwanego 
przez muzeum zakłada się kartę ewidencyjną zawiera
jącą dane identyfikacyjne określone w § 3 ust. l , infor
mację o miejscu przechowywania i dokumentację wi
zualną oraz informację o wartości obiektu w dniu spo
rządzenia karty. Kopię karty otrzymuje podmiot przeka
zujący dobro kultury do muzeum. 

2. Rodzaje kart ewidencyjnych, sposób ich wypeł
niania, a także prowadzenia innych rejestrów pomoc
niczych określa dyrektor muzeum. 

3. Dyrektor muzeum może wprowadzić inne rodza
je ewidencji i ustalić zasady ich prowadzenia. 

4. W karcie ewidencyjnej dokumentuje się także 
sposób oznakowania muzealium zgodn ie z § 6 oraz 
wszelkie przemieszczenia muzealium. 

§ 8. 1. Muzealia udostępnione poza siedzibę mu
zeum muszą posiadać dokumentację wizualną, a po
nadto pisemną zgodę dyrektora muzeum na udostęp
nienie. Dyrektor muzeum udziela zgody po wysłucha
niu opin ii merytorycznego pracownika muzeum spra
wującego pieczę nad obiektem oraz konserwatora 
zbiorów. 

2. Wszelkie przeniesienia muzealiów poza siedzibę 
muzeum dokumentuje protokół. Protokół musi zawie
rać: 

1) opis muzea lium, 

2) datę sporządzenia, 
3) określen ie przyczyny przeniesienia, 

4) termin planowego zwrotu. 

§ 9. 1. Skreślenie muzealium z księgi inwentarzo
wej muzeum państwowego lub komunalnego nastę
puje na zasadach i w trybie określonych wart. 23 i 24 
ustawy o muzeach. 

2. Skreślenia z inwentarza muzealiów utraconych 
na skutek kradzieży lub zag i nięcia nie dokonuje się 
wcześn iej niż po upływie 3 lat od daty prawomocnego 
zakończenia postępowania karnego. 

§ 10. Dotychczasowe księgi wpływów, kartoteki 
magazynowe, księgi inwentarzowe, katalogi naukowe, 
księgi depozytów oraz księgi ruchów zachowują waż
ność. 

§ 11 . Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszen ia. 

Minister Kultury i Sztuki; Z. Podkański 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 26 sierpnia 1997 r. 

w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 paż
dziernika 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, 
poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369 
i Nr 80, poz. 491) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe zasady uzyskiwania uprawnień do 
wykonywania polowania, 

2) tryb zawieszania i cofania uprawnień do wykony
wania polowania, 

3) szczegółowe zasady powoływania komisji egzami
nacyjnej, 

4) zakres i tryb przeprowadzania egzaminu, 

5) wzór dokumentu stwierdzającego posiadanie od
powiednich kwa lifikacji i wynikających z nich 
uprawnień. 

§ 2. 1. Uprawnienia do wykonywania polowania 
może uzyskać osoba, która; 

1) posiada obywatelstwo polskie, 

2) odbyła roczny staż w kole łowieckim lub ośrodku 
hodowli zwierzyny oraz otrzymała opinię z odbyte
go stażu , 

3) nie była skazana za przestępstwo określone w pra
w ie łowieckim. 

2. Uprawnienia do wykonywania polowania może 
także uzyskać osoba nie będąca obywatelem polskim, 
posiadająca prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniająca wymagania określone w ust. 1 
pkt2i3. 

3. Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
zwoln iona jest osoba posiadająca średnie lub wyższe 
wykształcenie z zakresu leśnictwa oraz średnie roln icze 
ze specjalizacją w zakresie gospodarki łowieckiej. 

§ 3. 1. Uprawnienia do wykonywania polowania 
podlegają zawieszeniu na okres jednego roku w pny
pad ku ukarania na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 
13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, 
poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369 
i Nr 80, poz. 491 ), zwanej dalej "Prawem łowieckim" . 

2. Uprawnienia do wykonywania polowania pod le
gają cofnięciu w przypadku skazan ia na podstawie 
art. 52 lub art. 53 Prawa łowieckiego. 

§ 4. 1. Komisję egzaminacyjną powołuje s ię w sze
ścioosobowym składzie spośród osób posiadających 
uprawnienia do wykonywania polowania. 

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

1) trzej przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckie
go, 
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2) przedstawiciel wojewody, 

3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Le
śnego Lasy Panstwowe, 

4) przedstawiciel Policji. 

3. Komisji egzaminacyjnej przewodniczy przedsta
w iciel Polskiego Związku Łowieckiego. 

§ 5. Zakres egzaminu obejmuje: 

1) przepisy prawa łowieckiego, 
2) etykę, tradycje i język myśliwski, 

3) biologię gatu nków zwierząt łownych , 

4) gatunki zwierząt prawnie chron ionych, 

5) zasady: ochrony przyrody, prowadzen ia gospodar
ki łowiecki ej , wykonywan ia polowania, prowadze
nia selekcji w popu lacjach zwie rząt łownych oraz 
wyceny medalowej t rofeów łowi eck ich , 

6) budowę bron i i am unicji myśl iwskiej oraz zasady 
praktycznego i bezpiecznego posługiwa ni a się bro
nią myśliwską, 

7) wyposażenie myśliwskie, 

8) kynolog i ę myśliwską, 

9) sposób zagospodarowania pozyskanej zwierzyny 
i preparowania trofeów łowieck ich, 

10) biologię ptaków łowczych, zasad ich układan i a oraz 
łowienia zwierzyny za pomocą ptaków łowczych, 

11) umiejętności strzeleckie. 

§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o przystąpien ie do eg
zaminu składa w Polskim Związku Łowieckim pisemny 
wn iosek zawierający dane personalne. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) fotokopię dowodu tożsamości lub innego doku
mentu poświadczającego miejsce stalego zamiesz
kania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) opi n ię z odbycia stażu, o którym mowa w § 2 ust. 1 
pkt 2, albo 

3) dokument potwierdzający posiadanie wykształce

nia, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

§ 7. 1. Egzamin powin ien odbyć s ię nie póżni ej ni ż 
w okresie sześciu miesięcy od daty złożenia w niosku, 
o którym mowa w § 6 ust. 1. 

2. Termin i miejsce przeprowadzen ia egzamin u wy
znacza przewodniczący komis j i i wysyła wnioskodaw
cy zawiadomienie co najmniej na 30 dni przed tym ter
minem . 

3. Egzamin składa się z trzech części: 

1) pisemnej w postaci testu, 
2) ustnej, 

3) sprawdzianu strzeleckiego. 

§ 8. 1. Osoby przystępujące do części pisemnej eg
zaminu zgłaszają się w term inie i miejscu wyznaczo
nym przez przewodniczącego kom isj i i wypełniają, 
w obecności'kbmisji, arkusze testowe. Czas trwania te
stu nie może przekroczyć trzech godzin. Osoba, która 
prawidłowo wypełni test co najmniej w 75%, jest do
puszczona do części ustnej egzaminu. 

2. Wyniki testu podaje się do wiadomo~ki przez wy
wieszenie ogłoszenia w miejscu przeprowadzenia eg
zaminu, naj póżniej następnego dnia roboczego po 
dniu egzaminu. W ogłoszeniu podaje się jednocześ nie 
m iejsce i termin części ustnej egzaminu, które należy 
wyznaczyć nie póżniej n iż w ciągu 14 dni od daty odby
cia testu . 

3. Część ustna egzaminu obejmuje odpowied ż na 
trzy pytania; członkowie komisji mogą zadawać pyta
nia uzupełniające. Osoba, która pozytywnie zdała część 
ustną egzam inu, dopuszczona jest do sprawdzianu 
strzeleckiego. 

4. Wyniki częśc i ustnej egzaminu podaje się do 
wiadomości przez wywieszen ie ogłoszenia w miejscu 
i dniu przeprowadzenia egzaminu. W ogłoszeniu po
daje się jednocześnie miejsce i termin sprawdzianu 
st rzeleckiego, które należy wyznaczyć nie póżniej niż 
w ciągu 14 dni od daty odbycia części ustnej egzami
nu. 

5. Sprawdzian strze lecki obejmuje ocenę umiejęt
ności strzeleckich oraz sposobu bezpiecznego posługi
wania się bron ią. 

6. Do ustalenia wyniku egzaminu stosuje s ię dwie 
oceny : pozytywną i negatywną. Wynik egzaminu usta
la się większością głosów komisji egzaminacyjnej; 
w raz ie równej liczby głosów decyduje głos przewod
n iczącego komisji. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporzą
dza protokół, obejmujący: 

1) i mię i nazwisko przewodniczącego komisji oraz 
imiona i nazwiska członków komi sj i, 

2) datę i numer dokumentu ustalającego skład osobo
wy komis j i, 

3) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egza
m inu, 

4) stwierdzenie dopuszczenia do części ustnej egza
m inu, 

5) stwierdzenie dopuszczenia do sprawdzianu strze
leckiego, 

6) datę i wynik egzaminu, 

7) podpisy: przewodniczącego i członk6w komisji. 

§ 9. Osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozy
tywnym, Polski Zwi ązek Łowiecki wydaje dokument 
o zdaniu egzaminu, według wzoru stanowiącego za
łącznik do rozpo rządzen ia. 

§ 10. Uzyskanie, zawieszen ie oraz cofnięcie upra
wnień do wykonywania polowania podlega wpisowi 
do dowodu członkostwa Polskiego Związku Łowiec

kiego. 

§ 11 . Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszen ia. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: S. Żelichowski 
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Polski Zwi ązek Łowiecki 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska , Zasobów Natural· 
nych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 
1997 r. (poz. 657) 

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

ZAŚWIADCZENIE 
Nr .............. . 

Stw ierdza się, że ................................... .. ............ ................................................................................................. ........... . 
(imiona i nazwisko) 

ur. dnia ... .... ....... .. ........ .. ... ..... .. ... .. .. .. ... ..... .. ... .... r. w .. .... .. .. ... .. ... .... .. .. .... ...... .... ............................................................... . 

z łożyl(a) w dniach: ... ......... ... .. ............ ............ ... ........ .. ..... .. .... .. r . .. .. ... .. ... .. .. .. .. .......................................................... .... r. 
z wynikiem pozytywnym egzam in, o którym mowa wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 13 pażdziern ika 1995 r. - Pra~ 

wo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369 i Nr 80, poz. 491). 

(podpis) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 25 sierpnia 1997 r. 

w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia słu żbowego 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Na podstawie art. 97a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzen ie określa świadczenia przysłu

g ujące strażakowi Państwowej Straży Pożarnej , zwane
m u dalej "strażakiem", przeniesionemu do pełn ien i a 
s ł użby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży 
Pożarnej w innej miejscowości, w wypadkach, o któ
rych mowa wart. 37c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierp
nia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, 
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554), zwanej 
dalej "ustawą". 

§ 2. Straża kowi, o którym mowa w § 1, przysługują: 

l ) zwrot kosztów przeniesienia, w postaci kosztów 
przewozu urządzen ia domowego, 

2) zwrot kosztów podróży, do których na leżą: 

a) koszty przejazdu straża ka, 
b) koszty przejazdu małżonka, dzieci oraz innych 

osób pozostających ze strażakiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym, jeżeli przeprowadza
ją s ię wraz ze strażakiem , 

3) inne świadczen ia, do których należą: 
al należności za czas podróży st rażaka i pierwszą 

dobę pobytu w nowym miejscu pełnienia służ

by, w wysokości odpowiadającej diecie, o której 
mowa w arf. 97a ust. 1 ustawy, 

b) n al eżności za czas podróży osób, o których mo
wa w pkt 2 lit. b), i pierwszą dobę pobytu w no
wym miejscu pełnie nia służby strażaka, w wyso
kości 75% należności określonej pod lit. al. na 
każdą z nich, 

c) ryczałt z tyt ułu przeniesienia. 

§ 3. Wydatki z tytułu przeniesienia określone w § 2 
pokrywa jednostka organizacyjna Państwowej Straży 

Pożarnej, do której st rażak został przeniesiony. 

§ 4. 1. Koszty przewozu urządzenia domowego 
obejmują koszty: opakowania, prac załadunkowych 
i wyładunkowych o raz transportu. 

2. Koszty przewozu urządzenia domowego zwraca 
s ię na podstawie przedstawionych rachunków. 

§ 5. l . Ryczałt z tytulu przeniesienia przysługuje 

strażakowi samotnem u w wysokości 50%, a strażako
wi przeprowadzającemu się wraz z osobami, o których 
mowa w § 2 pkt 2 lit. bl. w wysokości 100% jednomie
sięcznego uposażenia przysługującego za m iesiąc, 
w którym nastąpiła przeprowadzka, obliczonego jak 
ekwiwalent pien iężny za urlop wypoczynkowy. 




