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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 listopada 2002 r.

w sprawie szkolenia i egzaminowania osób majàcych dost´p do materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczo-

nych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres i przebieg szkolenia osób majàcych dost´p
do materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego, zwanego dalej „szkoleniem”;

—————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 97, poz. 867).
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2) zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu koƒczà-
cego szkolenie;

3) jednostki upowa˝nione do przeprowadzenia szko-
lenia;

4) wysokoÊç op∏aty za przeprowadzenie szkolenia
i egzaminu.

§ 2. 1. Zakres szkolenia obejmuje nast´pujàce za-
gadnienia:

1) ogólna wiedza zawodowa dotyczàca prac prowa-
dzonych z u˝yciem materia∏ów wybuchowych;

2) przepisy regulujàce zasady nabywania, posiadania,
przechowywania, przemieszczania i transportu
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego;

3) zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania prac z u˝yciem materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego;

4) zagro˝enia dla ˝ycia i zdrowia ludzi, mienia, Êrodo-
wiska naturalnego oraz bezpieczeƒstwa publiczne-
go, zwiàzane z posiadaniem, przechowywaniem
i u˝ywaniem materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego, oraz sposoby ogra-
niczania lub eliminacji tych zagro˝eƒ;

5) przeciwdzia∏anie zewn´trznym zagro˝eniom, jakie
mogà mieç miejsce podczas prowadzonych prac
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego.

2. Szkolenie prowadzi si´ w grupach tematycznych
obejmujàcych:

1) stosowanie materia∏ów wybuchowych w proce-
sach produkcyjnych;

2) prowadzenie prac przy u˝yciu materia∏ów wybu-
chowych poza górnictwem;

3) badania w dziedzinie materia∏ów wybuchowych.

3. Uczestnik szkolenia bierze udzia∏ w grupie tema-
tycznej odpowiadajàcej planowanemu rodzajowi prac
zwiàzanych z dost´pem do materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.

§ 3. 1. Szkolenie jest prowadzone odr´bnie dla
osób zatrudnionych na:

1) samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach
nadzoru, zwiàzanych z dost´pem do materia∏ów
wybuchowych;

2) stanowiskach pracowników fizycznych, w tym mi-
strza, zwiàzanych z dost´pem do materia∏ów wy-
buchowych.

2. Szkolenie osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
jest prowadzone na terenie jednostek upowa˝nionych
do przeprowadzenia szkolenia, wymienionych w § 6,
w formie wyk∏adów z wiedzy teoretycznej oraz, w mia-
r´ potrzeb, w formie zaj´ç praktycznych.

3. Szkolenie osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
mo˝e byç prowadzone na terenie przedsi´biorstwa lub
jednostki naukowej.

4. Szczegó∏owe programy szkolenia osób, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, zró˝nicowane w zale˝noÊci
od charakteru i rodzaju przewidywanej do wykonywa-
nia pracy, opracowujà zespo∏y problemowe, o których
mowa w § 4 ust. 1.

5. Szczegó∏owe programy szkolenia osób, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, zró˝nicowane w zale˝noÊci
od charakteru i rodzaju przewidywanej do wykonywa-
nia pracy, opracowuje przedsi´biorca.

§ 4. 1. Egzamin koƒczàcy szkolenie przeprowadza
komisja kwalifikacyjna, w sk∏ad której wchodzà specja-
liÊci z zespo∏ów problemowych do spraw:
1) stosowania materia∏ów wybuchowych w proce-

sach produkcyjnych;
2) prowadzenia prac przy u˝yciu materia∏ów wybu-

chowych poza górnictwem;
3) badaƒ w dziedzinie materia∏ów wybuchowych.

2. Egzamin osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,
mo˝e byç przeprowadzony w siedzibie pracodawcy,
przed co najmniej dwoma cz∏onkami komisji kwalifika-
cyjnej.

3. Przeprowadzany w formie ustnej egzamin pole-
ga na udzieleniu przez osob´ egzaminowanà odpowie-
dzi na zestaw pytaƒ wynikajàcych z programu szkole-
nia.

4. Wynik egzaminu okreÊla si´ jako „pozytywny”
lub „negatywny”.

5. Osobie, która uzyska∏a pozytywny wynik egzami-
nu, wydaje si´ zaÊwiadczenie potwierdzajàce przygo-
towanie zawodowe do wykonywania prac zwiàzanych
z dost´pem do materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego. Wzór zaÊwiadczenia okreÊla
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

6. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu
uczestnik szkolenia mo˝e powtórnie przystàpiç do eg-
zaminu, nie wczeÊniej ni˝ po 6 miesiàcach od dnia,
w którym uzyska∏ negatywny wynik egzaminu.

7. Z przebiegu egzaminu sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisujà przewodniczàcy i cz∏onkowie komisji
kwalifikacyjnej.

§ 5. 1. Z przebiegu szkolenia sporzàdza si´ protokó∏
zawierajàcy:
1) termin szkolenia;
2) zakres szkolenia;
3) list´ uczestników szkolenia;
4) rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, podpisuje
przewodniczàcy i sekretarz komisji kwalifikacyjnej.

§ 6. Jednostkami upowa˝nionymi do przeprowa-
dzania szkolenia sà:
1) Instytut Przemys∏u Organicznego w Warszawie

w zakresie:
a) stosowania materia∏ów wybuchowych w proce-

sach produkcyjnych,
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b) prowadzenia prac przy u˝yciu materia∏ów wybu-
chowych poza górnictwem,

c) badaƒ w dziedzinie materia∏ów wybuchowych;

2) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielon-
ce oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
w zakresie:
a) prowadzenia prac przy u˝yciu materia∏ów wybu-

chowych poza górnictwem,
b) badaƒ w dziedzinie materia∏ów wybuchowych,
c) stosowania materia∏ów wybuchowych w proce-

sach produkcyjnych.

§ 7. 1. Op∏ata za szkolenie nie mo˝e przekraczaç wy-
sokoÊci po∏owy kwoty przeci´tnego wynagrodzenia
w kwartale poprzedzajàcym termin rozpocz´cia szkole-
nia, og∏oszonego przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-

tystycznego na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Op∏ata za egzamin osób, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1, nie mo˝e przekraczaç wysokoÊci 20% kwo-
ty przeci´tnego wynagrodzenia okreÊlonego w ust. 1.

3. Op∏ata za egzamin osób, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 2, nie mo˝e przekraczaç wysokoÊci 10% kwo-
ty przeci´tnego wynagrodzenia okreÊlonego w ust. 1.

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

Minister Gospodarki: J. Piechota

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r.
(poz. 1633)

WZÓR ZAÂWIADCZENIA

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

ZAÂWIADCZENIE Nr ...../..... r.

Na podstawie § 4 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie szkolenia
i egzaminowania osób majàcych dost´p do materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 194, poz. 1633), stwierdzam, ˝e:

Pan (Pani) .........................................................................................................................................................................

legitymujàcy(a) si´ numerem PESEL ..............................................................................................................................

odby∏(a) szkolenie w terminie od ........................................ do ........................................ i zda∏(a) w dniu

........................................ egzamin z wynikiem pozytywnym.

Niniejsze zaÊwiadczenie potwierdza przygotowanie zawodowe do wykonywania prac zwiàzanych z dost´pem do

materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego w zakresie: ...........................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Warszawa, dnia ................................                ....................................                              ..............................................
(piecz´ç komisji (podpis przewodniczàcego
kwalifikacyjnej) komisji kwalifikacyjnej

i piecz´ç imienna)


