
Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r.
Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz. 517,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1178)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wy-
konywania niektórych zawodów filmowych (Dz. U.
Nr 51, poz. 610) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 skreÊla si´ pkt 2;

2) w § 5 w ust. 2 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) napisaniu planu zabezpieczeƒ kaskaderskich,
obejmujàcego opis realizowanych na planie fil-
mowym scen kaskaderskich, opis aktorskich
scen niebezpiecznych i scen walki, okreÊlenie
zadaƒ oraz ustalenie liczby osób bioràcych
udzia∏ w poszczególnych scenach.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1:

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏ce-
nie,”

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odby∏a czteroletnià praktyk´ zawodowà
pod nadzorem osoby posiadajàcej kwali-
fikacje kaskadera filmowego — koordyna-

tora, po∏àczonà z udzia∏em w realizacji co
najmniej dwudziestu filmów fabularnych
i uczestnictwem w stu pi´çdziesi´ciu
dniach zdj´ciowych,”

— w pkt 5:
— w zdaniu wst´pnym wyraz „jednà” zast´-

puje si´ wyrazem „trzy”,

— skreÊla si´ lit. h),

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do odbycia praktyki zawodowej, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 4, mo˝e byç dopuszczona
osoba, która posiada zaÊwiadczenie wysta-
wione przez lekarza o dopuszczalnoÊci odby-
cia praktyki zawodowej oraz wa˝ne zaÊwiad-
czenie o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy produk-
cji filmowej, a tak˝e zda∏a przed komisjà kwa-
lifikacyjnà, o której mowa w § 9, egzamin
praktyczny dla kandydatów do odbycia prak-
tyki zawodowej, obejmujàcy nast´pujàce
dziedziny:

1) walk´ na bia∏à broƒ,

2) jazd´ konnà,

3) skoki i upadki z wysokoÊci,

4) p∏ywanie,

5) sporty i sztuki walki.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
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„4a. Zakres egzaminu praktycznego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5, okreÊla za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Z egzaminu praktycznego z dziedzin wymie-

nionych w ust. 1 pkt 5 i w ust. 2 zwalnia po-
siadanie odpowiednich patentów, licencji
lub innych dokumentów wydanych na pod-
stawie odr´bnych przepisów, potwierdzajà-
cych posiadanie umiej´tnoÊci w danej dzie-
dzinie.

7. Osobie, która zosta∏a dopuszczona do odby-
cia praktyki zawodowej, w∏aÊciwy organ wy-
daje legitymacj´ potwierdzajàcà ten fakt.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Kaskaderem filmowym — koordynatorem

mo˝e byç osoba, która posiada co najmniej
Êrednie wykszta∏cenie, szeÊcioletni sta˝ pracy
w zawodzie kaskadera filmowego, wa˝ne za-
Êwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia okreso-
wego w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy przy produkcji filmowej, a tak˝e udoku-
mentowany udzia∏ w realizacji co najmniej
100 filmów fabularnych oraz co najmniej w
400 dniach zdj´ciowych.”;

5) w § 9:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Komisja kwalifikacyjna sk∏ada si´ z 9 cz∏on-
ków, których powo∏uje i odwo∏uje w∏aÊciwy
organ spoÊród osób wykonujàcych zawody
bezpoÊrednio zwiàzane z produkcjà filmów,
wskazanych przez ogólnokrajowe zwiàzki za-
wodowe dzia∏ajàce w kinematografii oraz
stowarzyszenia kaskaderów filmowych,
twórców filmowych, artystów wykonawców
i producentów filmowych, przy czym w sk∏ad
komisji powo∏uje si´ co najmniej 5 osób po-
siadajàcych, stwierdzone decyzjà w∏aÊciwe-
go organu, kwalifikacje uprawniajàce do wy-
konywania zawodu kaskadera filmowego —
koordynatora.

3. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje wnioski
o stwierdzenie kwalifikacji uprawniajàcych
do wykonywania zawodów filmowych
w sk∏adach pi´cioosobowych ustalanych
przez przewodniczàcego komisji, przy czym
do sk∏adu orzekajàcego powo∏uje si´ co naj-
mniej 3 osoby posiadajàce kwalifikacje
uprawniajàce do wykonywania zawodu ka-
skadera filmowego — koordynatora. Je˝eli
przez okres d∏u˝szy ni˝ jeden miesiàc od z∏o-
˝enia chocia˝by jednego kompletnego wnio-
sku przez osoby, o których mowa w § 10
ust. 1 lub ust. 4, przewodniczàcy komisji nie
ustali sk∏adu albo ustalony sk∏ad nie podej-
mie post´powania kwalifikacyjnego, to sk∏ad
mo˝e zostaç ustalony przez w∏aÊciwy or-
gan.”;

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Komisja powo∏uje ze swego grona prze-

wodniczàcego w g∏osowaniu tajnym, zwy-

k∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co
najmniej trzech czwartych sk∏adu komisji
kwalifikacyjnej. Je˝eli w terminie 14 dni od
dnia powo∏ania komisji kwalifikacyjnej jej
cz∏onkowie nie dokonajà wyboru, przewod-
niczàcego komisji wyznacza w∏aÊciwy or-
gan.”;

6) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w ust. 1, za∏àczajà do
wniosku:
1) dokumenty potwierdzajàce odbycie praktyki

zawodowej lub sta˝u pracy wymaganego
w zawodach filmowych, w szczególnoÊci ko-
pie zawartych umów o prac´ i kopie rapor-
tów kaskadera — koordynatora zawierajà-
cych nazwisko kaskadera — koordynatora
oraz numery realizowanych na planie filmo-
wym scen kaskaderskich, aktorskich scen
niebezpiecznych i scen walki oraz opisy wy-
konanych czynnoÊci,

2) dokumenty potwierdzajàce wymagane wy-
kszta∏cenie,

3) zaÊwiadczenie lekarskie — w przypadku
osób ubiegajàcych si´ o stwierdzenie kwali-
fikacji uprawniajàcych do wykonywania za-
wodu kaskadera filmowego,

4) wa˝ne zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkole-
nia w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy przy produkcji filmowej.”;

7) w § 13 w ust. 1 wyrazy „w terminie nie d∏u˝szym ni˝
3 miesiàce od dnia z∏o˝enia dokumentów, o któ-
rych mowa w § 10 i § 11 ust. 2.” zast´puje si´ wy-
razami „do dnia 15 maja w roku, w którym z∏o˝ono
wniosek.”;

8) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

9) dodaje si´ za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. W∏aÊciwy organ, w terminie 45 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, powo∏a komisj´ kwali-
fikacyjnà.

2. Niezw∏ocznie po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzenia
w∏aÊciwy organ poinformuje w∏aÊciwe zwiàzki zawo-
dowe i stowarzyszenia o zamiarze powo∏ania komisji
kwalifikacyjnej oraz wyznaczy termin 30 dni w celu
wskazania kandydatów na cz∏onków komisji kwalifika-
cyjnej.

3. JeÊli w∏aÊciwe zwiàzki zawodowe i stowarzysze-
nia nie wska˝à lub wska˝à mniejszà liczb´ kandydatów
ni˝ 9 do komisji kwalifikacyjnej, w∏aÊciwy organ powo-
∏a komisj´ w sk∏adzie przez siebie ustalonym.

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
A.S. Zieliƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 16 paêdziernika 2001 r. (poz. 1524)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES EGZAMINU PRAKTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW DO ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

1. Walka na bia∏à broƒ:

1) pozycja szermiercza, prawid∏owe trzymanie szabli,

2) krok szermierczy do przodu i do ty∏u — po 10 kro-
ków,

3) balestra — pchni´cie po kroku z wypadem,

4) zas∏ony przed ci´ciem szablà od 1 do 7,

5) uk∏ad czterech uników przed ci´ciem szabli — de-
monstracja,

6) uk∏ad czterech pchni´ç na kolana i barki — demon-
stracja z krokiem szermierczym,

7) wykonanie uk∏adu walki na szable z zastosowaniem
20 ci´ç i pchni´ç, w ruchu — kroki do przodu i do
ty∏u.

Ocenie podlega prawid∏owoÊç wykonania technik, ich
filmowa przydatnoÊç oraz precyzja wykonania.

2. Jazda konna:

1) jazda st´pem, k∏usem i galopem,

2) jazda bez strzemion we wszystkich chodach wymie-
nionych w pkt 1,

3) zatrzymanie konia z ka˝dego chodu wymienionego
w pkt 1,

4) dwa sposoby wsiadania na konia (jeden wskok),

5) prowadzenie konia jednà r´kà w chodach wymie-
nionych w pkt 1,

6) stanie w galopie w jednym strzemieniu,

7) wolty, pó∏wolty we wszystkich chodach,

8) jazda galopem z u˝yciem rekwizytu,

9) zagalopowanie z miejsca na odpowiednià nog´ (le-
wa, prawa),

10) upadek z konia w galopie na mi´kkie pod∏o˝e
(w przód i do ty∏u),

11) skoki pojedyncze przez przeszkody o wysokoÊci
60—90 cm.

3. Skoki i upadki z wysokoÊci:

1) skok do wody na g∏ow´ z wysokoÊci: 5 m — m´˝-
czyêni, 3 m — kobiety,

2) skok do wody na nogi z wysokoÊci 10 m,

3) upadek do wody z wysokoÊci 5 m (przez upadek na-
le˝y rozumieç spadanie na plecy, bok cia∏a lub w in-
nej pozycji)

albo

4) wyskok z minibatutu do przodu i làdowanie na ple-
cach na materacu,

5) skok na nogi z przewrotem w wysokoÊci: 2 m —
m´˝czyêni, 1 m — kobiety, na pod∏o˝e mi´kkie (pia-
sek, materac gimnastyczny 10—20 cm),

6) upadek na skokochron (poduszk´ powietrznà) z pó∏-
saltem na plecy z wysokoÊci 5—7 m,

7) upadek na skokochron z wysokoÊci 5 m do ty∏u na
plecy,

8) upadek na skokochron z pó∏saltem na plecy z wy-
sokoÊci 10 m.

O tym, czy zdajàcy egzamin ma wykonaç czynnoÊci 
1—3 czy 4—8, decyduje komisja egzaminacyjna.

4. P∏ywanie

1) przep∏yni´cie 300 m, w tym po 100 m kraulem, ˝ab-
kà i stylem grzbietowym (limit czasu: m´˝czyêni —
7 min, kobiety — 8 min),

2) przep∏yni´cie pod wodà z odbicia od brzegu:

a) 25 m — m´˝czyêni,

b) 15 m — kobiety,

3) wy∏owienie 3 przedmiotów z dna basenu — bez-
dech,

4) skok do wody na g∏ow´ ze s∏upka,

5) skok do wody, tzw. ratowniczy,

6) zejÊcie pod wod´ — „scyzoryk”,

7) holowanie partnera — g∏owa holowanego nad wo-
dà: 15 m — kobiety, 25 m — m´˝czyêni.

5. Sporty i sztuki walki:

1) judo:

a) du˝e podci´cie zewn´trzne — o-soto-gari,

b) rzut przez obni˝enie Êrodka ci´˝koÊci — tai-oto-
chi,

c) rzut przez bark — ippon-seoinage,

d) rzut biodrowy z podci´ciem nogà — harai-goshi,

e) rzut poÊwi´cenia z upadkiem na plecy — tomoe-
-nage,

2) karate:

a) mae-geri — proste kopni´cie w brzuch,

b) yoko-geri — proste kopni´cie boczne,

c) hiza-geri — proste kopni´cie kolanem,

d) mawashi-geri — proste kopni´cie boczne wyso-
kie,



3) boks: ciosy proste, sierpowe i ciosy z do∏u.

Wymienione techniki nale˝y zademonstrowaç w pa-
rach oraz wykorzystaç je w specjalnie przygotowa-
nym uk∏adzie bójki filmowej (min. 12 elementów).

Czas trwania uk∏adu bójki nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
pi´ç minut.

4) inne elementy:

a) skok „tygrysem” przez pi´ciocz´Êciowà skrzyni´
lub materac,

b) upadki — ukemi (judo),

c) gimnastyczny przewrót w przód i w ty∏,

d) salto do ty∏u z asekuracjà — m´˝czyêni,

e) wejÊcie na samych r´kach po linie: 5 m — m´˝-
czyêni, 3 m — kobiety.

Uwaga:

1. Przy wykonywaniu elementów technicznych kandy-
dat ma prawo do jednokrotnego powtórzenia nie-
udanej próby.

2. Przy skokach z wysokoÊci czas na wykonanie skoku
wynosi 3 minuty.
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRES EGZAMINU PRAKTYCZNEGO DLA OSÓB UBIEGAJÑCYCH SI¢ O STWIERDZENIE KWALIFIKACJI DO
WYKONYWANIA ZAWODU KASKADERA FILMOWEGO

1. Walka na bia∏à broƒ:

1) pozycja szermiercza, prawid∏owe trzymanie szabli,

2) krok szermierczy do przodu i do ty∏u — po 10 kro-
ków,

3) balestra — pchni´cie po kroku z wypadem,

4) zas∏ony przed ci´ciem szablà od 1 do 7,

5) uk∏ad czterech uników przed ci´ciem szabli — de-
monstracja,

6) uk∏ad czterech pchni´ç na kolana i barki — demon-
stracja z krokiem szermierczym,

7) wykonanie uk∏adu walki na szable z zastosowaniem
20 ci´ç i pchni´ç, w ruchu — kroki do przodu i do
ty∏u,

8) prawid∏owe trzymanie karabinu z bagnetem,

9) uk∏ad pchni´ç i zas∏on na bagnety — min. 6 ataków
i obron,

10) zademonstrowanie min. 6 ataków i 6 obron z walki
na miecze kendo.

Ocenie podlega prawid∏owoÊç wykonania technik oraz
precyzja wykonania.

2. Jazda konna:

1) jazda st´pem, k∏usem i galopem,

2) jazda bez strzemion we wszystkich chodach wymie-
nionych w pkt 1,

3) zatrzymanie konia z ka˝dego chodu wymienionego
w pkt 1,

4) dwa sposoby wsiadania na konia (jeden wskok),

5) prowadzenie konia jednà r´kà w chodach wymie-
nionych w pkt 1,

6) wolty, pó∏wolty we wszystkich chodach,

7) jazda galopem z u˝yciem rekwizytu,

8) zagalopowanie z miejsca na odpowiednià nog´ (le-
wa, prawa),

9) chowanie si´ za koniem w galopie — sylwetka
schowana z boku konia,

10) upadek z konia w galopie na mi´kkie pod∏o˝e
(w przód i do ty∏u),

11) skoki pojedyncze przez przeszkody o wysokoÊci
60—90 cm,

12) skoki: szereg gimnastyczny z min. 5 elementami,
bez wodzy i strzemion,

13) no˝yce na koniu i w galopie (w przód i w ty∏),

14) zeskok i wskok na konia w galopie trzymajàc si´
przedniego ∏´ku siod∏a (kulbaki),

15) najazdy na siebie z bia∏à bronià w galopie.

3. Skoki i upadki z wysokoÊci:

1) skok do wody na g∏ow´ z wysokoÊci: 10 m — m´˝-
czyêni, 5 m — kobiety,

2) skok do wody na nogi z wysokoÊci 10 m,

3) upadek do wody z wysokoÊci 7—8 m (przez upadek
nale˝y rozumieç spadanie na plecy, bok cia∏a lub
w innej pozycji)

albo

4) wyskok z batutu do przodu i làdowanie na plecach
na materacu,

5) skok na nogi z przewrotem w wysokoÊci: 3 m —
m´˝czyêni, 2 m — kobiety, na pod∏o˝e mi´kkie (pia-
sek, materac gimnastyczny 20—40 cm),

6) upadek na skokochron (poduszk´ powietrznà) z pó∏-
saltem na plecy z wysokoÊci 12,5 m,

7) upadek na skokochron z wysokoÊci 7 m do ty∏u na
plecy.

O tym, czy zdajàcy egzamin ma wykonaç czynnoÊci 
1—3 czy 4—7, decyduje komisja egzaminacyjna.

4. P∏ywanie

1) przep∏yni´cie 300 m, w tym po 100 m kraulem, ˝ab-
kà i stylem grzbietowym (limit czasu: m´˝czyêni —
7 min, kobiety — 8 min),



2) przep∏yni´cie pod wodà z odbicia od brzegu:

a) 25 m — m´˝czyêni,

b) 15 m — kobiety,

3) wy∏owienie 3 przedmiotów z dna basenu — bez-
dech,

4) skok do wody na g∏ow´ ze s∏upka,

5) skok do wody, tzw. ratowniczy,

6) zejÊcie pod wod´ — „scyzoryk”,

7) holowanie partnera — g∏owa holowanego nad wo-
dà: 15 m — kobiety, 25 m — m´˝czyêni.

5. Sporty i sztuki walki:

1) judo:

a) du˝e podci´cie zewn´trzne — o-soto-gari,

b) rzut przez obni˝enie Êrodka ci´˝koÊci — tai-oto-
chi,

c) rzut przez bark — ippon-seoinage,

d) rzut biodrowy z podci´ciem nogà — harai-goshi,

e) rzut poÊwi´cenia z upadkiem na plecy — tomoe-
-nage,

2) karate:

a) mae-geri — proste kopni´cie w brzuch,

b) yoko-geri — proste kopni´cie boczne,

c) hiza-geri — proste kopni´cie kolanem,

d) mawashi-geri — proste kopni´cie boczne wyso-
kie,

3) aikido — 6 dowolnych technik zademonstrowanych
z partnerem w formie walki (czas trwania demon-
stracji nie wi´cej ni˝ 1 min),

4) boks: ciosy proste, sierpowe i ciosy z do∏u.

Wymienione techniki nale˝y zademonstrowaç w pa-
rach oraz wykorzystaç je w specjalnie przygotowanym
uk∏adzie bójki filmowej (min. 12 elementów).

Czas trwania uk∏adu bójki nie mo˝e byç krótszy ni˝ trzy
minuty i d∏u˝szy ni˝ pi´ç minut.

5) inne elementy:

a) skok „tygrysem” przez pi´ciocz´Êciowà skrzyni´
lub materac,

b) upadki — ukemi (judo),

c) gimnastyczny przewrót w przód i w ty∏,

d) salto do ty∏u z asekuracjà,

e) wejÊcie na samych r´kach po linie: 5 m — m´˝-
czyêni, 3 m — kobiety.

6. Pirotechnika

1) palenie si´ cz∏owieka — powierzchnia p∏onàca nie
wi´cej ni˝ 20% powierzchni cia∏a, np. cz´Êç pleców,
r´ka, noga,

2) wyskok z batutu lub huÊtawki kaskaderskiej lub wy-
rzutni pneumatycznej po∏àczony z wybuchem pe-
tardy — upadek na materac,

3) strzelanie serià z karabinu, np. ka∏asznikowa —
sprawdzenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ bronià
i reakcji na strza∏y.

Uwaga:

1. Przy wykonywaniu elementów technicznych kandy-
dat ma prawo do jednokrotnego powtórzenia nie-
udanej próby.

2. Przy skokach z wysokoÊci czas na wykonanie skoku
wynosi 3 minuty.

Dziennik Ustaw Nr 135 — 10556 — Poz. 1524


