
Na podstawie art. 49 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
1 grudnia 1998 r. w sprawie okreÊlenia wzoru banko-
wego dokumentu p∏atniczego sk∏adek, do których po-
boru zobowiàzany jest Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych (Dz. U. Nr 149, poz. 981 oraz z 2003 r. Nr 56,
poz. 503) w za∏àczniku nr 2 „Zasady wype∏niania przez
p∏atnika dokumentu polecenie przelewu/wp∏aty go-
tówkowej nale˝noÊci ZUS”, w cz´Êci „Uwaga do lp. 12
i 13” kropka druga otrzymuje brzmienie:

„• Je˝eli osoba prowadzàca pozarolniczà dzia∏alnoÊç
jest zwolniona z obowiàzku sk∏adania deklaracji
rozliczeniowej lub imiennych raportów miesi´cz-
nych za dany miesiàc, a wp∏ata dotyczy sk∏adki za
ten miesiàc, nale˝y wpisaç w polu „Deklaracja” rok
i miesiàc, którego wp∏ata dotyczy, a w polu
„Nr dekl.” — 01, np.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzoru bankowego dokumentu p∏atniczego sk∏adek, 
do których poboru zobowiàzany jest Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452
i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si´ 
eksploatacjà urzàdzeƒ, instalacji i sieci

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje prac, stanowisk oraz urzàdzeƒ, instalacji
i sieci energetycznych, przy których eksploatacji
jest wymagane posiadanie kwalifikacji;

2) zakres wymaganej wiedzy niezb´dnej do uzyskania
potwierdzenia posiadanych kwalifikacji;

3) tryb przeprowadzania post´powania kwalifikacyj-
nego;

4) jednostki organizacyjne, przy których powo∏uje si´
komisje kwalifikacyjne, i tryb ich powo∏ywania;

5) wysokoÊç op∏at pobieranych za sprawdzenie kwali-
fikacji;

6) wzór Êwiadectwa kwalifikacyjnego.

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
osób:

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 80,
poz. 718.



1) zajmujàcych si´ eksploatacjà urzàdzeƒ, instalacji
i sieci:

a) w zak∏adach górniczych — w zakresie uregulo-
wanym przepisami prawa geologicznego i gór-
niczego,

b) zwiàzanych z ruchem drogowym, lotniczym, ˝e-
glugà Êródlàdowà i morskà — w zakresie uregu-
lowanym w przepisach prawa o ruchu drogo-
wym, prawa lotniczego, o ˝egludze Êródlàdowej
oraz w przepisach Kodeksu morskiego;

2) b´dàcych obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, które naby∏y w tych paƒstwach wy-
magane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzà-
dzeƒ, instalacji i sieci i uzyska∏y ich potwierdzenie
stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia
2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifika-
cji do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71,
poz. 655).

§ 3. Rodzaje urzàdzeƒ, instalacji i sieci, przy których
eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji,
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. Nie wymaga si´ potwierdzenia posiadania
kwalifikacji w zakresie obs∏ugi urzàdzeƒ i instalacji
u u˝ytkowników eksploatujàcych:

1) urzàdzenia elektryczne o napi´ciu nie wy˝szym ni˝
1 kV i mocy znamionowej nie wy˝szej ni˝ 20 kW, je-
˝eli w dokumentacji urzàdzenia okreÊlono zasady
jego obs∏ugi;

2) urzàdzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalo-
wanej nie wy˝szej ni˝ 50 kW.

§ 5. 1. Eksploatacjà urzàdzeƒ, instalacji i sieci mogà
zajmowaç si´ osoby, które spe∏niajà wymagania kwa-
lifikacyjne dla nast´pujàcych rodzajów prac i stano-
wisk pracy:

1) eksploatacji — do których zalicza si´ stanowiska
osób wykonujàcych prace w zakresie obs∏ugi, kon-
serwacji, remontów, monta˝u i kontrolno-pomia-
rowym;

2) dozoru — do których zalicza si´ stanowiska osób
kierujàcych czynnoÊciami osób wykonujàcych pra-
ce w zakresie okreÊlonym w pkt 1 oraz stanowiska
pracowników technicznych sprawujàcych nadzór
nad eksploatacjà urzàdzeƒ, instalacji i sieci.

2. Prace, o których mowa w ust. 1, dotyczà wykony-
wania czynnoÊci:

1) majàcych wp∏yw na zmiany parametrów pracy ob-
s∏ugiwanych urzàdzeƒ, instalacji i sieci z zachowa-
niem zasad bezpieczeƒstwa i wymagaƒ ochrony
Êrodowiska — w zakresie obs∏ugi;

2) zwiàzanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem nale-
˝ytego stanu technicznego urzàdzeƒ, instalacji
i sieci — w zakresie konserwacji;

3) zwiàzanych z usuwaniem usterek, uszkodzeƒ oraz
remontami urzàdzeƒ, instalacji i sieci w celu dopro-

wadzenia ich do wymaganego stanu technicznego
— w zakresie remontów;

4) niezb´dnych do instalowania i przy∏àczania urzà-
dzeƒ, instalacji i sieci — w zakresie monta˝u;

5) niezb´dnych do dokonania oceny stanu technicz-
nego, parametrów eksploatacyjnych, jakoÊci regu-
lacji i sprawnoÊci energetycznej urzàdzeƒ, instala-
cji i sieci — w zakresie kontrolno-pomiarowym.

§ 6. Osoby zajmujàce si´ eksploatacjà urzàdzeƒ, in-
stalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiada-
nych kwalifikacji, powinny wykazaç si´ wiedzà z zakresu:

1) na stanowiskach eksploatacji:

a) zasad budowy, dzia∏ania oraz warunków tech-
nicznych obs∏ugi urzàdzeƒ, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji
urzàdzeƒ, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-
-pomiarowych i monta˝owych,

d) zasad i wymagaƒ bezpieczeƒstwa pracy i ochro-
ny przeciwpo˝arowej oraz umiej´tnoÊci udziela-
nia pierwszej pomocy,

e) instrukcji post´powania w razie awarii, po˝aru
lub innego zagro˝enia bezpieczeƒstwa obs∏ugi
urzàdzeƒ lub zagro˝enia ˝ycia, zdrowia i Êrodo-
wiska;

2) na stanowiskach dozoru:

a) przepisów dotyczàcych przy∏àczania urzàdzeƒ
i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii
oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urzàdzeƒ,
instalacji i sieci,

b) przepisów i zasad post´powania przy programo-
waniu pracy urzàdzeƒ, instalacji i sieci,
z uwzgl´dnieniem zasad racjonalnego u˝ytko-
wania paliw i energii,

c) przepisów dotyczàcych eksploatacji, wymagaƒ
w zakresie prowadzenia dokumentacji technicz-
nej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji
eksploatacji urzàdzeƒ, instalacji i sieci,

d) przepisów dotyczàcych budowy urzàdzeƒ, insta-
lacji i sieci oraz norm i warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç te urzàdzenia, insta-
lacje i sieci,

e) przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpo˝arowej, z uwzgl´d-
nieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wyma-
gaƒ ochrony Êrodowiska,

f) zasad post´powania w razie awarii, po˝aru lub
innego zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu urzà-
dzeƒ przy∏àczonych do sieci,

g) zasad dysponowania mocà urzàdzeƒ przy∏àczo-
nych do sieci,

h) zasad i warunków wykonywania prac kontrol-
no-pomiarowych i monta˝owych.
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§ 7. 1. Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez
osoby zajmujàce si´ eksploatacjà urzàdzeƒ, instalacji
i sieci przeprowadzajà komisje kwalifikacyjne, o któ-
rych mowa w § 8, na wniosek tych osób albo na wnio-
sek pracodawcy zatrudniajàcego te osoby.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imi´ i nazwisko osoby ubiegajàcej si´ o sprawdze-
nie posiadanych kwalifikacji;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu to˝-
samoÊci obcokrajowca;

4) adres miejsca zamieszkania;

5) informacje dotyczàce:

a) wykszta∏cenia,

b) przebiegu pracy zawodowej,

c) wykonywanego zawodu,

d) rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnieƒ;

6) nazw´ i adres pracodawcy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) wykaz posiadanych Êwiadectw kwalifikacyjnych;

2) potwierdzenie uiszczenia op∏aty, o której mowa
w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne, zwanej dalej „op∏atà”.

§ 8. 1. Sprawdzenia posiadania kwalifikacji dokonu-
je komisja kwalifikacyjna, zwana dalej „Komisjà”,
w drodze organizowanego przez nià egzaminu.

2. W sk∏ad Komisji wchodzà:

1) przewodniczàcy;

2) zast´pca przewodniczàcego;

3) cz∏onkowie;

4) sekretarz.

3. Egzamin przeprowadza zespó∏ egzaminacyjny,
zwany dalej „zespo∏em”, z∏o˝ony co najmniej z trzech
osób, wyznaczonych przez przewodniczàcego Komisji.

4. Egzamin jest ustny i powinien wykazaç wiedz´
kandydata w zakresie, o którym mowa w § 6. Szczegó-
∏owà tematyk´ egzaminu ustala Komisja i powiadamia
pisemnie osoby ubiegajàce si´ o potwierdzenie kwali-
fikacji, co najmniej 14 dni przed wyznaczonà datà egza-
minu.

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

6. O wyniku egzaminu cz∏onkowie zespo∏u rozstrzy-
gajà wi´kszoÊcià g∏osów. W przypadku równej liczby
g∏osów rozstrzyga g∏os przewodniczàcego zespo∏u.

7. Z przebiegu egzaminu sporzàdza si´ protokó∏,
w którym stwierdza si´ wynik egzaminu; protokó∏ pod-
pisujà przewodniczàcy i cz∏onkowie zespo∏u.

8. Dokumentacj´ przeprowadzonego egzaminu
przewodniczàcy zespo∏u przedk∏ada niezw∏ocznie prze-
wodniczàcemu Komisji.

§ 9. Za w∏aÊciwe przygotowanie egzaminów jest
odpowiedzialny przewodniczàcy Komisji, a za prawi-
d∏owy przebieg egzaminu — przewodniczàcy zespo∏u.

§ 10. 1. Na podstawie pozytywnego wyniku egza-
minu Komisja, w terminie 14 dni od dnia egzaminu,
wydaje Êwiadectwo kwalifikacyjne wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. W razie negatywnego wyniku egzaminu osoba
zainteresowana mo˝e ponownie przystàpiç do egzami-
nu, po z∏o˝eniu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1,
oraz uiszczeniu op∏aty.

§ 11. Przewodniczàcy Komisji, po wydaniu Êwia-
dectwa kwalifikacyjnego lub zawiadomieniu osoby za-
interesowanej o negatywnym wyniku egzaminu, prze-
kazuje niezw∏ocznie kierownikowi jednostki organiza-
cyjnej, przy której powo∏ano Komisj´, dokumentacj´
przeprowadzonego egzaminu.

§ 12. 1. Komisje kwalifikacyjne sà powo∏ywane:

1) u przedsi´biorcy zatrudniajàcego co najmniej
200 osób wykonujàcych prace, o których mowa
w § 5 ust. 1,

2) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, je-
˝eli statuty tych stowarzyszeƒ zawierajà postano-
wienia okreÊlajàce zakres wykonywanej dzia∏alno-
Êci na rzecz gospodarki energetycznej,

3) w jednostkach podleg∏ych w∏aÊciwym ministrom
lub Szefom Agencji, o których mowa w art. 54
ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne 

— na ich wniosek.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç:

1) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej;

2) wypis z w∏aÊciwego rejestru oraz akt za∏o˝ycielski
lub statut, potwierdzajàce zakres wykonywanej
dzia∏alnoÊci, a w przypadku stowarzyszenia — jego
naukowo-techniczny charakter;

3) wykaz stanowisk pracy oraz liczb´ osób wykonu-
jàcych prace, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 —
odr´bnie dla poszczególnych grup i rodzajów
urzàdzeƒ, instalacji i sieci okreÊlonych w za∏àczni-
ku nr 1 do rozporzàdzenia, przy których eksploata-
cji jest wymagane posiadanie kwalifikacji —
w przypadku wniosku sk∏adanego przez przedsi´-
biorc´;
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4) szczegó∏owe uzasadnienie wskazujàce, ˝e jednost-
ka organizacyjna wyst´pujàca o powo∏anie Komi-
sji zapewni w∏aÊciwe przeprowadzenie egzami-
nów;

5) proponowany sk∏ad Komisji z podaniem imion i na-
zwisk jej cz∏onków, ich miejsc pracy, zajmowanych
stanowisk, posiadanych kwalifikacji i funkcji, jakie
majà w niej pe∏niç;

6) oÊwiadczenia zainteresowanych osób o wyra˝eniu
zgody na powo∏anie w sk∏ad Komisji;

7) wypisy z Krajowego Rejestru Karnego o niekaral-
noÊci kandydatów na cz∏onków Komisji.

3. Organ uprawniony do powo∏ywania Komisji,
o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne, zwany dalej „or-
ganem uprawnionym”, mo˝e wnieÊç, w terminie 7 dni
od dnia wp∏yni´cia wniosku, umotywowane zastrze˝e-
nia do proponowanego sk∏adu Komisji oraz zakresu
sprawdzanych kwalifikacji.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej, przy której
ma byç powo∏ana Komisja, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zastrze˝eƒ, o których mowa w ust. 3, powi-
nien si´ do nich ustosunkowaç, a w przypadku uznania
zastrze˝eƒ za zasadne — zaproponowaç nowy sk∏ad
Komisji.

§ 13. 1. W przypadku gdy treÊç wniosku, o którym
mowa w § 12 ust. 1, nie budzi zastrze˝eƒ, organ upraw-
niony powo∏uje Komisj´, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.

2. Dokument o powo∏aniu Komisji powinien za-
wieraç:

1) nazw´ i adres jednostki organizacyjnej, przy której
powo∏uje si´ Komisj´;

2) okreÊlenie:

a) sk∏adu Komisji — imiona i nazwiska jej cz∏onków
oraz pe∏nione przez nich funkcje, 

b) zakresu sprawdzanych kwalifikacji.

§ 14. 1. Je˝eli osoba zainteresowana nie przystà-
pi∏a do egzaminu z przyczyn od niej niezale˝nych,
przewodniczàcy Komisji, na wniosek tej osoby, wy-
znacza nast´pny termin egzaminu lub zarzàdza zwrot
op∏aty.

2. Op∏aty sà pobierane w wysokoÊci 10% minimal-
nego wynagrodzenia za prac´ pracowników, obowià-
zujàcego w dniu z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w § 7 ust. 1.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagaƒ kwalifi-
kacyjnych dla osób zajmujàcych si´ eksploatacjà urzà-
dzeƒ, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwa-
lifikacji, rodzajów instalacji i urzàdzeƒ, przy których
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy których powo∏uje si´
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokoÊci op∏at pobiera-
nych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377
oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 187).

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
(poz. 828)

Za∏àcznik nr 1

RODZAJ URZÑDZE¡, INSTALACJI I SIECI, PRZY KTÓRYCH EKSPLOATACJI 
JEST WYMAGANE POSIADANIE KWALIFIKACJI
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR


