
2007
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie upowa˝nienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Upowa˝nia si´ nast´pujàce organy i jednostki
do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych:

1) w zawodach zwiàzanych z bezpieczeƒstwem mor-
skim — Dyrektorzy Urz´dów Morskich w: Gdyni,
S∏upsku i Szczecinie;

2) w zawodach zwiàzanych z bezpieczeƒstwem ˝eglu-
gi Êródlàdowej — Dyrektorzy Urz´dów ˚eglugi
Âródlàdowej w: Gdaƒsku, Bydgoszczy, Szczecinie,
Wroc∏awiu, K´dzierzynie-Koêlu, Krakowie, Warsza-
wie, Gi˝ycku;

3) w zawodach zwiàzanych z ruchem kolejowym i ob-
s∏ugà metra — G∏ówny Inspektor Kolejnictwa;

4) w zawodach zwiàzanych z obs∏ugà kolei linowych,
portów morskich i ˝eglugi Êródlàdowej — Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego;

5) w zawodach zwiàzanych z budownictwem — Krajo-
wa Rada Izby In˝ynierów Budownictwa;

6) w zawodach zwiàzanych z wykonywaniem samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w dziedzinie transportu kolejowego — G∏ówny In-
spektor Nadzoru Budowlanego;

7) w zawodach zwiàzanych z wykonywaniem samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie te-
lekomunikacyjnym — Prezes Urz´du Regulacji Te-
lekomunikacji i Poczty;

8) w zawodach zwiàzanych z wykonywaniem funkcji
operatora urzàdzeƒ radiowych — Prezes Urz´du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

9) w zawodach lotniczych — Prezes Urz´du Lotnictwa
Cywilnego;

10) w zawodach geodezyjnych i kartograficznych —
G∏ówny Geodeta Kraju;

11) w zawodach zwiàzanych z gospodarkà nierucho-
moÊciami — Prezes Urz´du Mieszkalnictwa i Roz-
woju Miast;

12) w zawodach zwiàzanych z projektowaniem zago-
spodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lo-
kalnej — Krajowa Rada Izby Urbanistów.

§ 2. Wykaz zawodów regulowanych, do których
uznawania upowa˝nione sà organy i jednostki, o któ-
rych mowa w § 1, stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
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Dyrektorzy Urz´dów Morskich w: Gdyni, S∏upsku
i Szczecinie w zakresie zawodów zwiàzanych z bez-
pieczeƒstwem morskim

1. M∏odszy marynarz,

2. Marynarz wachtowy,

3. Starszy marynarz,

4. Oficer wachtowy na statkach o pojemnoÊci brutto
500 i powy˝ej,

5. Starszy oficer pok∏adowy na statkach o pojemnoÊci
brutto od 500 do 3000,

6. Starszy oficer pok∏adowy na statkach o pojemnoÊci
brutto 3000 i powy˝ej,

7. Kapitan na statkach o pojemnoÊci brutto od 500 do
3000,

8. Kapitan ˝eglugi wielkiej,

9. Oficer wachtowy ˝eglugi ba∏tyckiej,

10. Kapitan ˝eglugi ba∏tyckiej,

11. Marynarz ˝eglugi krajowej,

12. Starszy marynarz ˝eglugi krajowej,

13. Szyper klasy 2 w ˝egludze krajowej,

14. Szyper klasy 1 w ˝egludze krajowej,

15. Kapitan w ˝egludze krajowej,

16. Rybak rybo∏ówstwa morskiego,

17. Starszy rybak rybo∏ówstwa morskiego,

18. Szyper klasy 2 rybo∏ówstwa morskiego,

19. Szyper klasy 1 rybo∏ówstwa morskiego,

20. M∏odszy motorzysta,

21. Motorzysta wachtowy na statkach o mocy maszyn
g∏ównych 750 kW i powy˝ej,

22. Mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn
g∏ównych powy˝ej 750 kW,

23. Mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn
g∏ównych 750 kW i powy˝ej,

24. II Oficer mechanik na statkach o mocy maszyn
g∏ównych od 750 do 3000 kW,

25. II Oficer mechanik na statkach o mocy maszyn
g∏ównych 3000 kW i powy˝ej,

26. Starszy oficer mechanik na statkach o mocy ma-
szyn g∏ównych 750 do 3000 kW,

27. Starszy oficer mechanik na statkach o mocy ma-
szyn g∏ównych 3000 kW i powy˝ej,

28. Elektroautomatyk okr´towy,

29. M∏odszy kucharz okr´towy,

30. Kucharz okr´towy,

31. Pilot morski.

Dyrektorzy Urz´dów ˚eglugi Âródlàdowej
w: Gdaƒsku, Bydgoszczy, Szczecinie, Wroc∏awiu, K´-
dzierzynie-Koêlu, Krakowie, Warszawie, Gi˝ycku w za-
kresie zawodów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem ˝e-
glugi Êródlàdowej

1. Porucznik ˝eglugi Êródlàdowej,

2. Kapitan ˝eglugi Êródlàdowej II klasy,

3. Kapitan ˝eglugi Êródlàdowej I klasy,

4. Mechanik ˝eglugi Êródlàdowej III klasy,

5. Mechanik ˝eglugi Êródlàdowej II klasy,

6. Mechanik ˝eglugi Êródlàdowej I klasy,

7. Szyper ˝eglugi Êródlàdowej III klasy,

8. Szyper ˝eglugi Êródlàdowej II klasy,

9. Szyper ˝eglugi Êródlàdowej I klasy,

10. Stermotorzysta,

11. Przewoênik,

12. M∏odszy marynarz,

13. Marynarz,

14. Starszy marynarz,

15. Bosman,

16. Sternik,

17. Pomocnik palacza,

18. Palacz,

19. Starszy palacz,

20. Pomocnik motorzysty,

21. Motorzysta,

22. Retman,

23. Pomocnik retmana,

24. Pilot ˝eglugi Êródlàdowej.

G∏ówny Inspektor Kolejnictwa w zakresie zawo-
dów zwiàzanych z ruchem kolejowym i obs∏ugà metra

1. Dy˝urny ruchu,

2. Nastawniczy,

3. Zwrotniczy,

4. Kierownik pociàgu,

5. Ustawiacz,

6. Manewrowy,

7. Monter urzàdzeƒ sterowania ruchem kolejowym,

8. Toromistrz,

9. Dró˝nik przejazdowy,

10. Maszynista pojazdu trakcyjnego,

11. Kierowca lokomotywki spalinowej do 300 KM,

12. Kierowca drezyny i wózka motorowego,
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13. Maszynista wieloczynnoÊciowych i ci´˝kich ma-
szyn do robót budowlanych,

14. Dyspozytor ruchu metra,

15. Dy˝urny ruchu i stacji metra,

16. Maszynista taboru pasa˝erskiego metra,

17. Maszynista pomocniczych pojazdów szynowych
metra.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
w zakresie zawodów zwiàzanych z obs∏ugà kolei lino-
wych, portów morskich i ˝eglugi Êródlàdowej

1. Âlusarz taboru szynowego tramwajowego,

2. Operator maszyn i sprz´tu torowego,

3. Ratownik s∏u˝by ratowniczej w komunikacji tram-
wajowej,

4. Elektromonter urzàdzeƒ trakcji tramwajowej,

5. Maszynista kolei linowych, wyciàgów narciarskich,
zje˝d˝alni grawitacyjnych,

6. Konserwator kolei linowych, wyciàgów narciar-
skich, zje˝d˝alni grawitacyjnych,

7. Maszynista dêwignic specjalistycznych kolejowych,

8. Konserwator dêwignic specjalistycznych kolejo-
wych,

9. Maszynista dêwignic specjalistycznych portowych,

10. Konserwator dêwignic specjalistycznych porto-
wych,

11. Nape∏niajàcy (opró˝niajàcy) zbiorniki transportowe
w ruchu kolejowym, drogowym, ˝egludze Êródlà-
dowej i morskiej.

Krajowa Rada Izby In˝ynierów Budownictwa w za-
kresie zawodów zwiàzanych z budownictwem

1. In˝ynier budownictwa — projektowanie oraz/lub
kierowanie robotami budowlanymi w specjalnoÊci
konstrukcyjno-budowlanej,

2. Technik budownictwa — projektowanie oraz/lub
kierowanie robotami budowlanymi w specjalnoÊci
konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakre-
sie,

3. In˝ynier in˝ynierii Êrodowiska — projektowanie
oraz/lub kierowanie robotami budowlanymi w spe-
cjalnoÊci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzà-
dzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

4. Technik urzàdzeƒ sanitarnych — projektowanie
oraz/lub kierowanie robotami budowlanymi w spe-
cjalnoÊci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzà-
dzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych, cieplnych
i wentylacyjnych w ograniczonym zakresie,

5. In˝ynier ochrony Êrodowiska — projektowanie
oraz/lub kierowanie robotami budowlanymi w spe-
cjalnoÊci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzà-
dzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,

6. Technik ochrony Êrodowiska — projektowanie
oraz/lub kierowanie robotami budowlanymi w spe-

cjalnoÊci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzà-
dzeƒ wodociàgowych i kanalizacyjnych, cieplnych
i wentylacyjnych w ograniczonym zakresie,

7. In˝ynier elektryk — projektowanie oraz/lub kiero-
wanie robotami budowlanymi w specjalnoÊci in-
stalacyjnej w zakresie instalacji i urzàdzeƒ elek-
trycznych i elektroenergetycznych,

8. Technik elektryk — projektowanie oraz/lub kierowa-
nie robotami budowlanymi w specjalnoÊci instala-
cyjnej w zakresie instalacji i urzàdzeƒ elektrycznych
i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,

9. Technik energetyk — projektowanie oraz/lub kiero-
wanie robotami budowlanymi w specjalnoÊci in-
stalacyjnej w zakresie instalacji i urzàdzeƒ elek-
trycznych i elektroenergetycznych w ograniczo-
nym zakresie.

G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego w zakre-
sie zawodów zwiàzanych z wykonywaniem samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w dziedzinie transportu kolejowego

1. In˝ynier budownictwa — projektowanie bez ograni-
czeƒ w specjalnoÊci: linie, w´z∏y i stacje kolejowe
oraz sprawdzanie projektów budowlanych,

2. In˝ynier budownictwa — projektowanie w ograni-
czonym zakresie w specjalnoÊci: linie, w´z∏y i sta-
cje kolejowe,

3. In˝ynier budownictwa — kierowanie robotami bu-
dowlanymi bez ograniczeƒ w specjalnoÊci: linie,
w´z∏y i stacje kolejowe,

4. In˝ynier budownictwa — kierowanie robotami bu-
dowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalno-
Êci: linie, w´z∏y i stacje kolejowe,

5. Technik dróg i mostów — projektowanie w ograni-
czonym zakresie w specjalnoÊci: linie, w´z∏y i sta-
cje kolejowe,

6. Technik dróg i mostów — kierowanie robotami bu-
dowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalno-
Êci: linie, w´z∏y i stacje kolejowe,

7. In˝ynier transportu — projektowanie bez ograni-
czeƒ w specjalnoÊci urzàdzenia zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym oraz sprawdzanie
projektów budowlanych,

8. In˝ynier transportu — projektowanie w ograniczo-
nym zakresie w specjalnoÊci urzàdzenia zabezpie-
czenia i sterowania ruchem kolejowym,

9. In˝ynier transportu — kierowanie robotami budow-
lanymi bez ograniczeƒ w specjalnoÊci urzàdzenia
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

10. In˝ynier transportu — kierowanie robotami budow-
lanymi w ograniczonym zakresie w specjalnoÊci
urzàdzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem ko-
lejowym,

11. In˝ynier elektryk — projektowanie bez ograniczeƒ
w specjalnoÊci urzàdzenia zabezpieczenia i stero-
wania ruchem kolejowym,

12. In˝ynier elektryk — projektowanie w ograniczonym
zakresie w specjalnoÊci urzàdzenia zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym,
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13. In˝ynier elektryk — kierowanie robotami budowla-
nymi bez ograniczeƒ w specjalnoÊci urzàdzenia za-
bezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

14. In˝ynier elektryk — kierowanie robotami budowla-
nymi w ograniczonym zakresie w specjalnoÊci
urzàdzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem ko-
lejowym,

15. In˝ynier elektryk — projektowanie bez ograniczeƒ
w specjalnoÊci kolejowe sieci elektroenergetyczne
oraz sprawdzanie projektów budowlanych,

16. In˝ynier elektryk — projektowanie w ograniczonym
zakresie w specjalnoÊci kolejowe sieci elektroener-
getyczne,

17. In˝ynier elektryk — kierowanie robotami budowla-
nymi bez ograniczeƒ w specjalnoÊci kolejowe sieci
elektroenergetyczne,

18. In˝ynier elektryk — kierowanie robotami budowla-
nymi w ograniczonym zakresie w specjalnoÊci ko-
lejowe sieci elektroenergetyczne,

19. Technik elektryk — projektowanie w ograniczonym
zakresie w specjalnoÊci urzàdzenia zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym,

20. Technik elektryk— kierowanie robotami budowla-
nymi w ograniczonym zakresie w specjalnoÊci
urzàdzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem ko-
lejowym,

21. Technik elektryk — projektowanie w ograniczonym
zakresie w specjalnoÊci kolejowe sieci elektroener-
getyczne,

22. Technik elektryk — kierowanie robotami budowla-
nymi w ograniczonym zakresie w specjalnoÊci ko-
lejowe sieci elektroenergetyczne,

23. In˝ynier urzàdzeƒ zabezpieczenia i sterowania ru-
chem kolejowym — projektowanie bez ograniczeƒ
w danej specjalnoÊci,

24. In˝ynier urzàdzeƒ zabezpieczenia i sterowania ru-
chem kolejowym — projektowanie w ograniczo-
nym zakresie w danej specjalnoÊci,

25. In˝ynier urzàdzeƒ zabezpieczenia i sterowania ru-
chem kolejowym — kierowanie robotami budow-
lanymi bez ograniczeƒ w danej specjalnoÊci,

26. In˝ynier urzàdzeƒ zabezpieczenia i sterowania ru-
chem kolejowym — kierowanie robotami budowla-
nymi w ograniczonym zakresie w danej specjalnoÊci,

27. In˝ynier kolejowych sieci elektroenergetycznych —
projektowanie bez ograniczeƒ w danej specjalnoÊci,

28. In˝ynier kolejowych sieci elektroenergetycznych —
projektowanie w ograniczonym zakresie w danej
specjalnoÊci,

29. In˝ynier kolejowych sieci elektroenergetycznych —
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeƒ
w danej specjalnoÊci,

30. In˝ynier kolejowych sieci elektroenergetycznych —
kierowanie robotami budowlanymi w ograniczo-
nym zakresie w danej specjalnoÊci,

31. Rzeczoznawca budowlany,

32. Majster budowlany.

Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
w zakresie zawodów zwiàzanych z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym

1. Projektant — projektowanie bez ograniczeƒ dla da-
nej specjalnoÊci,

2. Projektant — projektowanie w ograniczonym zakre-
sie w danej specjalnoÊci,

3. Kierownik budowy, robót — kierowanie robotami
budowlanymi bez ograniczeƒ dla danej specjalno-
Êci,

4. Kierownik budowy, robót — kierowanie robotami
budowlanymi w ograniczonym zakresie dla danej
specjalnoÊci,

5. Projektant i kierownik budowy, robót — projekto-
wanie i kierowanie robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ dla danej specjalnoÊci,

6. Projektant i kierownik budowy, robót — projekto-
wanie i kierowanie robotami budowlanymi w ogra-
niczonym zakresie dla danej specjalnoÊci,

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego — nadzór i kon-
trola nad robotami budowlanymi bez ograniczeƒ
dla danej specjalnoÊci,

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego — nadzór i kon-
trola nad robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie dla danej specjalnoÊci,

9. Rzeczoznawca budowlany,

10. Majster kierujàcy robotami w powierzonym zakre-
sie w ramach danej specjalnoÊci.

Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
w zakresie zawodów zwiàzanych z wykonywaniem
funkcji operatora urzàdzeƒ radiowych

1. Operator radioelektronik pierwszej klasy (GMDSS
— Âwiatowy Morski System ¸àcznoÊci Alarmowej
i Bezpieczeƒstwa) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej
morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej,

2. Operator radiotelefonista w radiowej s∏u˝bie lotni-
czej posiadajàcy Êwiadectwo ogólne,

3. Operator radiotelefonista w radiowej s∏u˝bie lotni-
czej posiadajàcy Êwiadectwo ograniczone,

4. Operator radiotelefonista w radiowej s∏u˝bie lotni-
czej posiadajàcy Êwiadectwo ograniczone dla pilo-
tów szybowcowych,

5. Operator radioelektronik drugiej klasy (GMDSS —
Âwiatowy Morski System ¸àcznoÊci Alarmowej
i Bezpieczeƒstwa) w s∏u˝bie radiokomunikacyjnej
morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej,

6. Operator (GMDSS — Âwiatowy Morski System
¸àcznoÊci Alarmowej i Bezpieczeƒstwa) w s∏u˝bie
radiokomunikacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdo-
wej posiadajàcy Êwiadectwo ogólne,

7. Operator (GMDSS — Âwiatowy Morski System
¸àcznoÊci Alarmowej i Bezpieczeƒstwa) w s∏u˝bie
radiokomunikacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdo-
wej posiadajàcy Êwiadectwo ograniczone,

8. Operator ∏àcznoÊci dalekiego zasi´gu w s∏u˝bie ra-
diokomunikacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej,
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9. Operator ∏àcznoÊci bliskiego zasi´gu w s∏u˝bie ra-
diokomunikacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej,

10. Operator radiotelefonista w s∏u˝bie radiokomuni-
kacyjnej morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej.

Prezes Urz´du Lotnictwa Cywilnego w zakresie za-
wodów lotniczych

1. Pilot doÊwiadczalny I klasy,

2. Pilot samolotowy zawodowy II klasy,

3. Pilot samolotowy zawodowy I klasy,

4. Pilot samolotowy liniowy,

5. Pilot samolotowy z uprawnieniami instruktora,

6. Pilot Êmig∏owcowy z uprawnieniami instruktora,

7. Pilot Êmig∏owcowy zawodowy,

8. Pilot Êmig∏owcowy liniowy,

9. Nawigator,

10. Mechanik pok∏adowy,

11. Radiooperator pok∏adowy,

12. Mechanik lotniczy obs∏ugi,

13. Mechanik lotniczy napraw,

14. Kontroler ruchu lotniczego,

15. Dyspozytor lotniczy,

16. Instruktor ruchu lotniczego,

17. Pracownik operacyjny s∏u˝b ruchu lotniczego,

18. Technik urzàdzeƒ ruchu lotniczego,

19. Pilot szybowcowy z uprawnieniami instruktora,

20. Pilot balonowy z uprawnieniami instruktora,

21. Pilot doÊwiadczalny II klasy,

22. Operator pok∏adowy urzàdzeƒ specjalnych,

23. Obserwator pok∏adowy prób w locie,

24. Skoczek spadochronowy zawodowy.

G∏ówny Geodeta Kraju w zakresie zawodów geo-
dezyjnych i kartograficznych

1. In˝ynier geodeta,

2. Technik geodeta.

Prezes Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
w zakresie zawodów zwiàzanych z gospodarkà nieru-
chomoÊciami

1. Rzeczoznawca majàtkowy,

2. PoÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami,

3. Zarzàdca nieruchomoÊci.

Krajowa Rada Izby Urbanistów w zakresie zawo-
dów zwiàzanych z projektowaniem zagospodarowa-
nia przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej

1. Urbanista.

Dziennik Ustaw Nr 237 — 15365 — Poz. 2007


