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Poz. 1025 i 1026

1025
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 14 sierpnia 2001 r.
w sprawie wykazu paƒstwowych muzeów martyrologicznych, do których wst´p jest bezp∏atny.
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ wykaz paƒstwowych muzeów martyrologicznych, do których wst´p jest bezp∏atny, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
A.S. Zieliƒski
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1025)

WYKAZ PA¡STWOWYCH MUZEÓW MARTYROLOGICZNYCH, DO KTÓRYCH WST¢P JEST BEZP¸ATNY
1) Paƒstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu,
2) Paƒstwowe Muzeum na Majdanku,
3) Muzeum Stutthof w Sztutowie.

1026
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 11 lipca 2001 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z u˝yciem
materia∏ów wybuchowych.
Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 42) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zwiàzanych
z projektowaniem i kierowaniem robotami budowlanymi z u˝yciem materia∏ów wybuchowych, w∏aÊciwy organ stwierdzajàcy przygotowanie zawodowe, sposób
stwierdzania posiadania tego przygotowania, sposób
przeprowadzania i zakres egzaminu na te uprawnienia,
zasady odp∏atnoÊci z tego tytu∏u oraz zasady wynagradzania cz∏onków komisji egzaminacyjnej.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane.
§ 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami
budowlanymi z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
mogà wykonywaç osoby posiadajàce przygotowanie
zawodowe, o którym mowa w § 4, stwierdzone decyzjà
wydanà przez G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwanà dalej „uprawnieniami budowlanymi”.

§ 4. Do uzyskania uprawnieƒ budowlanych jest wymagane posiadanie wy˝szego wykszta∏cenia technicznego o kierunku budownictwo lub wy˝szego wykszta∏cenia w zakresie in˝ynierii wojskowej, odbycie praktyki zawodowej i z∏o˝enie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
§ 5. 1. Uprawnienia budowlane wydaje si´ ∏àcznie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych.
2. Uprawnienia budowlane uprawniajà do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z u˝yciem materia∏ów wybuchowych bez ograniczeƒ.
§ 6. 1. Osoba posiadajàca uprawnienia budowlane,
potwierdzajàc wykonanie czynnoÊci zwiàzanych z pe∏nionà samodzielnà funkcjà technicznà w budownictwie, pos∏uguje si´ piecz´cià imiennà.
2. Wzór piecz´ci imiennej okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.
§ 7. 1. Do zaliczenia praktyki zawodowej, o której
mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, jest konieczny dodatkowo wspó∏udzia∏ w sporzàdzeniu szeÊciu projektów robót budowlanych z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
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oraz bezpoÊrednie uczestnictwo w szeÊciu robotach
budowlanych z u˝yciem materia∏ów wybuchowych,
wykonanych na podstawie pozwolenia na budow´.
2. W przypadku ukoƒczenia kursu dokszta∏cajàcego, którego program zosta∏ uzgodniony z G∏ównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, liczb´ projektów
i robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, zmniejsza si´ o po∏ow´.
3. Mo˝e byç uznana za równowa˝nà praktyka zawodowa odbyta za granicà pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym paƒstwie.
Praktyka ta powinna byç udokumentowana zaÊwiadczeniem.
§ 8. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14
ust. 3 ustawy, powinna byç odbyta po uzyskaniu dyplomu szko∏y wy˝szej.
2. Do praktyki zawodowej zalicza si´ tak˝e praktyk´
odbywanà po ukoƒczeniu trzeciego roku dziennych,
wieczorowych lub zaocznych wy˝szych studiów technicznych, je˝eli spe∏nia ona warunki, o których mowa
w art. 14 ust. 3 ustawy, i nie wchodzi w zakres praktyki
obj´tej programem studiów.
3. Je˝eli praktyka zawodowa jest odbywana w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, okres praktyki zawodowej podlega wyd∏u˝eniu wynikajàcemu z ró˝nicy faktycznego czasu pracy w stosunku do jego pe∏nego wymiaru, tak aby jej wymiar odpowiada∏ zatrudnieniu
w pe∏nym wymiarze czasu pracy, okreÊlonym w odr´bnych przepisach.
4. Za praktyk´ zawodowà mo˝e byç równie˝ uznana praktyka wykonywana w ramach umowy o dzie∏o
lub umowy zlecenia, je˝eli okres jej wykonywania w ramach jednej umowy nie jest krótszy ni˝ 1 miesiàc w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiàce w odniesieniu do praktyki na budowie. ¸àczny okres takiej
praktyki nie mo˝e przekroczyç po∏owy wymaganego
wymiaru czasu trwania praktyki zawodowej.

Poz. 1026

wej, przy czym osoba kierujàca praktykà zawodowà co najmniej raz na trzy miesiàce potwierdza wykonane czynnoÊci i opiniuje znajomoÊç zawodu
przez osob´ odbywajàcà t´ praktyk´,
3) opisuje si´ sposób, technologi´ i zakres projektowanych i wykonanych robót budowlanych, zastosowane rozwiàzania techniczno-organizacyjne
oraz zastosowane materia∏y wybuchowe,
4) okreÊla si´ rodzaj czynnoÊci wykonanych w czasie
odbywania praktyki zawodowej,
5) podaje si´ dat´ i numer decyzji, na podstawie której sà wykonywane roboty budowlane, oraz wskazuje si´ organ, który wyda∏ t´ decyzj´.
4. Ka˝dorazowo przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych z u˝yciem materia∏ów wybuchowych osoba, pod której kierownictwem by∏y wykonane czynnoÊci projektowe lub roboty budowlane,
potwierdza w ksià˝ce praktyki zawodowej teoretyczne
i praktyczne kwalifikacje osoby odbywajàcej praktyk´
zawodowà.
5. Po zakoƒczeniu praktyki zawodowej osoba kierujàca tà praktykà wpisuje w ksià˝ce praktyki zawodowej
ogólnà ocen´ teoretycznej i praktycznej znajomoÊci zawodu przez osob´ odbywajàcà praktyk´ zawodowà.
§ 10. Odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu i wykonywaniu robót z u˝yciem materia∏ów wybuchowych mo˝e potwierdziç jedynie osoba posiadajàca
uprawnienia budowlane, o których mowa w § 5.
§ 11. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wydanie uprawnieƒ
budowlanych sk∏ada do G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie uprawnieƒ budowlanych, zwany dalej „wnioskiem”.
2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) dyplom lub odpis dyplomu potwierdzajàcy uzyskanie wymaganego wykszta∏cenia,
2) ksià˝k´ praktyki zawodowej,

5. Osoba kierujàca praktykà projektowà powinna
posiadaç uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi z u˝yciem
materia∏ów wybuchowych lub do projektowania bez
ograniczeƒ w specjalnoÊci konstrukcyjno-budowlanej.
§ 9. 1. Osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà dokumentuje jej przebieg w ksià˝ce praktyki zawodowej.
2. Wzór ksià˝ki praktyki zawodowej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3) dowód uiszczenia pierwszej raty op∏aty za post´powanie kwalifikacyjne i egzamin.
§ 12. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego odmawia wydania uprawnieƒ budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu, je˝eli osoba ubiegajàca si´ o wydanie tych uprawnieƒ nie spe∏nia wymagaƒ, o których
mowa w § 4.

1) wymienia si´ obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji bra∏a udzia∏ osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà, okreÊlajàc rodzaj,
przeznaczenie, lokalizacj´ i konstrukcj´ obiektu
oraz inne charakterystyczne dane techniczne,

§ 13. 1. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego
powo∏uje komisj´ egzaminacyjnà w sk∏adzie: przewodniczàcy, jego zast´pcy i cz∏onkowie, zwanà dalej „komisjà”. W sk∏ad komisji powinni wchodziç przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, specjaliÊci z zakresu technik wybuchowych oraz przedstawiciele w∏aÊciwych
stowarzyszeƒ naukowych, technicznych lub zawodowych, którzy posiadajà:

2) okreÊla si´ cotygodniowo charakter czynnoÊci wykonanych w czasie odbywania praktyki zawodo-

1) wy˝sze wykszta∏cenie techniczne o kierunku budownictwo, wiedz´ technicznà i praktyk´ przy pro-

3. W ksià˝ce praktyki zawodowej:
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jektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych, uprawnienia
budowlane bez ograniczeƒ lub
2) wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze.
2. Post´powanie kwalifikacyjne i egzamin przeprowadza komisja.
3. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego ustala
sposób przeprowadzenia egzaminu.
§ 14. 1. Egzamin sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i z cz´Êci ustnej.
2. Egzamin pisemny przeprowadza si´ w formie testu i obejmuje sprawdzenie znajomoÊci przepisów prawa i wiedzy fachowej, w tym bezpiecznego pos∏ugiwania si´ materia∏ami wybuchowymi.
3. Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie umiej´tnoÊci praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy
teoretycznej.
§ 15. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje uprawnienia budowlane po:
1) przeprowadzeniu post´powania kwalifikacyjnego
obejmujàcego ustalenie na podstawie dokumentów z∏o˝onych przez ubiegajàcego si´ o wydanie
uprawnieƒ budowlanych, ˝e spe∏ni∏ on wymagania
w zakresie wykszta∏cenia i praktyki zawodowej,
2) zdaniu egzaminu przez ubiegajàcego si´ o wydanie
uprawnieƒ budowlanych przed komisjà.
§ 16. 1. Op∏at´ za post´powanie kwalifikacyjne oraz
przeprowadzenie egzaminu ustala si´ w wysokoÊci
kwoty przeci´tnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzajàcym termin z∏o˝enia wniosku, og∏oszonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Poz. 1026

2) za udzia∏ w egzaminie — 5% od jednej osoby egzaminowanej.
3. Ubiegajàcy si´ o wydanie uprawnieƒ budowlanych przy sk∏adaniu wniosku o ich wydanie wp∏aca
pierwszà rat´ op∏aty w po∏owie jej wysokoÊci. Drugà
rat´ op∏aty uiszcza si´ po otrzymaniu zawiadomienia
o dopuszczeniu do egzaminu, w którym okreÊla si´ wysokoÊç tej raty.
4. Pierwsza rata op∏aty nie podlega zwrotowi. Druga rata podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia si´ na egzamin lub usprawiedliwionego odstàpienia od egzaminu.
§ 17. Osob´, która nie uzyska∏a pozytywnej oceny
z którejkolwiek cz´Êci egzaminu, zawiadamia si´ o nast´pnym terminie egzaminu. Po wniesieniu op∏aty za
przeprowadzenie egzaminu osoba ta mo˝e do niego
przystàpiç w najbli˝szym terminie przypadajàcym po
dniu wniesienia op∏aty.
§ 18. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w § 7,
odbyta lub rozpocz´ta do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, mo˝e byç dokumentowana w formie wykazów projektów rozbiórki z u˝yciem materia∏ów wybuchowych, potwierdzonych przez projektantów, przy
których opracowaniu uczestniczy∏ sk∏adajàcy wniosek
o wydanie uprawnieƒ budowlanych, i wykazu robót
budowlanych realizowanych z jego udzia∏em, potwierdzonego przez kierownika budowy. Do osób potwierdzajàcych t´ praktyk´ nie stosuje si´ § 10.
2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, dla ka˝dego projektu lub robót budowlanych nale˝y:
1) podaç nazw´, adres i rodzaj obiektu budowlanego,
2) opisaç sposób, technologi´ i zakres projektowanych lub realizowanych robót budowlanych, zastosowane rozwiàzania techniczno-organizacyjne
oraz zastosowane materia∏y wybuchowe.

2. WysokoÊç wynagrodzenia cz∏onka komisji ustala
si´ procentowo od kwoty, o której mowa w ust. 1:

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) za udzia∏ w post´powaniu kwalifikacyjnym — 5%
od jednego wniosku,

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 11 lipca 2001 r. (poz. 1026)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR PIECZ¢CI IMIENNEJ
Tytu∏ zawodowy, imi´ i nazwisko ...................................................
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych.
Nr ewidencyjny ......................................

Obiekt/projekt budowlany

2

Lp.

1

3

Wykonane czynnoÊci

4. Kolejne strony powinny zawieraç tabele wed∏ug wzoru:

4

Data rozpocz´cia
i zakoƒczenia
praktyki

5

IloÊç miesi´cy

6

Potwierdzenie praktyki
zawodowej przez osob´
kierujàcà praktykà

3. Na stronach od 2 do 4 — ogólna ocena teoretycznej i praktycznej znajomoÊci zawodu przez osob´ odbywajàcà praktyk´ zawodowà, dokonana po zakoƒczeniu praktyki, przez osob´ kierujàcà praktykà zawodowà.

4) data opiecz´towania ksià˝ki praktyki zawodowej.

3) imi´ i nazwisko osoby odbywajàcej praktyk´ zawodowà,

2) okreÊlenie specjalnoÊci, w jakiej jest odbywana praktyka zawodowa,

1) tytu∏ — Ksià˝ka praktyki zawodowej,

2. Na stronie tytu∏owej powinny byç zawarte nast´pujàce informacje:

1. Ksià˝ka praktyki zawodowej powinna byç prowadzona w zeszycie formatu A-4, z ponumerowanymi stronami, opiecz´towanymi przez G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

WZÓR KSIÑ˚KI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Za∏àcznik nr 2
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