
Na podstawie art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 372, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Warunkiem wydania zezwolenia na ∏owienie
zwierzyny przy u˝yciu ptaków ∏owczych, zwanego da-
lej „zezwoleniem”, jest:

1) posiadanie przez wnioskodawc´ b´dàcego obywa-
telem polskim:

a) cz∏onkostwa w Polskim Zwiàzku ¸owieckim,

b) sokolniczych uprawnieƒ do wykonywania polo-
wania;

2) posiadanie przez wnioskodawc´ b´dàcego obywa-
telem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
sokolniczych uprawnieƒ do wykonywania polowa-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiadanie przez wnioskodawc´ b´dàcego cudzo-
ziemcem lub obywatelem polskim, który przeby-
wa z zamiarem sta∏ego pobytu za granicà, nieb´-
dàcego cz∏onkiem Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego
albo niespe∏niajàcego warunków okreÊlonych
w art. 42a ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie, zgody ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska na wykonywanie polowania al-
bo wykupienie przez niego polowania u przedsi´-
biorcy wpisanego do rejestru polowaƒ.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany dalej
„wnioskiem”, powinien zawieraç imi´ i nazwisko
wnioskodawcy oraz jego adres do korespondencji.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleƒ na ∏owienie zwierzyny 
przy u˝yciu ptaków ∏owczych

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r.
Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie ustalenia siedzib i w∏aÊciwoÊci miejscowej okr´-
gowych urz´dów górniczych oraz zniesienia Okr´go-
wego Urz´du Górniczego w Wa∏brzychu (Dz. U. Nr 96,
poz. 863 i Nr 172, poz. 1411) w § 1 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Okr´gowy Urzàd Górniczy w Krakowie, z sie-
dzibà w Krakowie, dla obszaru województwa
ma∏opolskiego, z wy∏àczeniem gminy Libià˝
w powiecie chrzanowskim, a tak˝e gmin:
Brzeszcze, Che∏mek i OÊwi´cim oraz miasta
OÊwi´cim w powiecie oÊwi´cimskim,”;

2) pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9) Okr´gowy Urzàd Górniczy w Rybniku, z siedzi-
bà w Rybniku, dla cz´Êci obszaru wojewódz-
twa Êlàskiego, obejmujàcej powiaty: racibor-
ski, rybnicki i wodzis∏awski oraz miasta na pra-
wach powiatu: Jastrz´bie-Zdrój, Rybnik i ˚ory,
a tak˝e gminy: D´bowiec, Ha˝lach i Zebrzydo-
wice w powiecie cieszyƒskim oraz gminy:
Paw∏owice i Suszec w powiecie pszczyƒskim,

10) Okr´gowy Urzàd Górniczy w Tychach, z siedzi-
bà w Tychach, dla cz´Êci obszaru wojewódz-
twa ma∏opolskiego, obejmujàcej gmin´ Libià˝
w powiecie chrzanowskim i gminy: Brzeszcze,

Che∏mek i OÊwi´cim oraz miasto OÊwi´cim
w powiecie oÊwi´cimskim, a tak˝e dla cz´Êci
obszaru województwa Êlàskiego, obejmujàcej
powiaty: bielski, bieruƒsko-l´dziƒski, cieszyƒ-
ski, z wy∏àczeniem gmin: D´bowiec, Ha˝lach
i Zebrzydowice, pszczyƒski, z wy∏àczeniem
gmin: Paw∏owice i Suszec, i ˝ywiecki oraz mia-
sta na prawach powiatu: Bielsko-Bia∏a, Ja-
worzno i Tychy,”.

§ 2. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia:

1) przez dyrektora Okr´gowego Urz´du Górniczego
w Krakowie, prowadzone na obszarze gmin, które
przechodzà do w∏aÊciwoÊci dyrektora Okr´gowe-
go Urz´du Górniczego w Tychach, sà prowadzone
w biurze tego urz´du w Tychach;

2) przez dyrektora Okr´gowego Urz´du Górniczego
w Tychach, prowadzone na obszarze gmin, które
przechodzà do w∏aÊciwoÊci dyrektora Okr´gowe-
go Urz´du Górniczego w Rybniku, sà prowadzone
w biurze tego urz´du w Rybniku.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2005 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie badaƒ psychologicznych kierowców i osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia do kierowania 
pojazdami oraz wykonujàcych prac´ na stanowisku kierowcy

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 515, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) szczegó∏owe warunki i tryb:
a) kierowania osób na badania psychologiczne,
b) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ psychologicz-

nych;

2) szczegó∏owy tryb uzyskiwania i cofania uprawnieƒ
w zakresie przeprowadzania badaƒ psychologicz-
nych i orzekania w zakresie zdolnoÊci do prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badaƒ
psychologicznych;

4) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z przeprowadzanymi badaniami psychologiczny-
mi oraz wzory stosowanych dokumentów;

5) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych pracowni´ psychologicznà;

6) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego wpis do re-
jestru;

7) szczegó∏owe warunki, jakie musi spe∏niaç pracow-
nia psychologiczna;

8) maksymalne stawki op∏at za badania psycholo-
giczne. 

§ 2. 1. Osobie, o której mowa w art. 124 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ru-
chu drogowym, zwanej dalej „ustawà”, decyzj´
o skierowaniu na badanie psychologiczne, zwane da-
lej „badaniem”, wydaje komendant powiatowy (miej-
ski, rejonowy) Policji, w terminie nie d∏u˝szym ni˝
30 dni od dnia, w którym kierowa∏a w stanie nietrzeê-
woÊci lub po u˝yciu Êrodka dzia∏ajàcego podobnie jak
alkohol, albo od dnia, w którym przekroczy∏a liczb´
24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1
ustawy. 

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884,
Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202. 

2. Do wniosku wnioskodawca: 

1) o którym mowa w § 1 pkt 1, do∏àcza:

a) kopi´ dowodu osobistego lub innego doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç,

b) zaÊwiadczenie o cz∏onkostwie w Polskim Zwiàz-
ku ¸owieckim, 

c) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego uzyskanie
sokolniczych uprawnieƒ do wykonywania polo-
wania;

2) o którym mowa w § 1 pkt 2, do∏àcza:

a) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç,

b) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego uzyskanie
sokolniczych uprawnieƒ do wykonywania polo-
wania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) o którym mowa w § 1 pkt 3, do∏àcza:

a) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç,

b) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego wykupienie
przez niego polowania u przedsi´biorcy wpisa-
nego do rejestru polowaƒ.

3. Wnioskodawca, o którym mowa w § 1 pkt 3,
wskazuje we wniosku czas wykonywania polowania.

§ 3. Zezwolenie jest wydawane:

1) na czas nieokreÊlony dla wnioskodawcy, o którym
mowa w § 1 pkt 1; 

2) na pi´ç lat, liczàc od dnia uzyskania sokolniczych
uprawnieƒ do wykonywania polowania, dla wnio-
skodawcy, o którym mowa w § 1 pkt 2;

3) na czas wykonywania polowania dla wnioskodaw-
cy, o którym mowa w § 1 pkt 3.

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

Minister Ârodowiska: w z. T. Podgajniak


