
Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊ-
nia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732 i Nr 120,
poz. 818) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Upowa˝nia si´ Dyrektora Urz´du Morskiego
w Gdyni, Dyrektora Urz´du Morskiego w S∏upsku, Dy-
rektora Urz´du Morskiego w Szczecinie do uznawania
kwalifikacji w nast´pujàcych zawodach regulowanych
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem morskim:

1) m∏odszy marynarz pok∏adowy;

2) marynarz wachtowy;

3) starszy marynarz;

4) oficer wachtowy na statkach o pojemnoÊci brutto
500 i powy˝ej;

5) starszy oficer na statkach o pojemnoÊci brutto od
500 do 3000;

6) starszy oficer na statkach o pojemnoÊci brutto
3000 i powy˝ej;

7) kapitan na statkach o pojemnoÊci brutto od 500 do
3000;

8) kapitan ˝eglugi wielkiej na statkach o pojemnoÊci
brutto 3000 i powy˝ej;

9) oficer wachtowy ˝eglugi przybrze˝nej;

10) kapitan ˝eglugi przybrze˝nej;

11) szyper 2 klasy w ˝egludze krajowej;

12) szyper 1 klasy w ˝egludze krajowej;

13) m∏odszy motorzysta;

14) motorzysta wachtowy;

15) oficer mechanik;

16) oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy
maszyn g∏ównych 750 kW i powy˝ej;

17) II oficer mechanik na statkach o mocy maszyn
g∏ównych od 750 do 3000 kW;

18) II oficer mechanik na statkach o mocy maszyn
g∏ównych 3000 kW i powy˝ej;

19) starszy oficer mechanik na statkach o mocy ma-
szyn g∏ównych od 750 do 3000 kW;

20) starszy oficer mechanik na statkach o mocy ma-
szyn g∏ównych 3000 kW i powy˝ej;

21) oficer elektroautomatyk okr´towy;

22) rybak rybo∏ówstwa morskiego;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie upowa˝nienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

———————
1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — gospodarka morska, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).

23) starszy rybak rybo∏ówstwa morskiego;

24) szyper 2 klasy rybo∏ówstwa morskiego;

25) szyper 1 klasy rybo∏ówstwa morskiego;

26) pilot morski;

27) pilot pe∏nomorski;

28) m∏odszy kucharz okr´towy;

29) kucharz okr´towy.

§ 2. Upowa˝nia si´ Dyrektora Urz´du Morskiego
w Gdyni do uznawania kwalifikacji w nast´pujàcych
zawodach regulowanych zwiàzanych z wykonywa-
niem prac podwodnych:

1) nurek III klasy;

2) nurek II klasy;

3) nurek I klasy;

4) nurek saturowany,

5) kierownik prac podwodnych II klasy;

6) kierownik prac podwodnych I klasy;

7) operator systemów nurkowych.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowa˝nienia
organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w za-
wodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007) w za-
kresie § 1 pkt 1 oraz cz´Êci dotyczàcej zawodów regu-
lowanych zwiàzanych z bezpieczeƒstwem morskim,
zawartych w wykazie zawodów regulowanych, stano-
wiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia. 

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

Minister Gospodarki Morskiej: R. Wiechecki
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