
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. 

Poz. 1106 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 13 lipca 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. 

Nr 45, poz. 268), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

9 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach 

regulowanych (Dz. U. poz. 1561). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządze-

nia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia 

organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. poz. 1561), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”. 

 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 

Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265). 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 13 lipca 2015 r. (poz. 1106) 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 2 marca 2010 r. 

w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 812) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-

skiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) kwalifikacji w zakresie zawodów geodezyjnych i kartograficznych – Głównego Geodetę Kraju w następujących 

zawodach regulowanych: 

a) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geo-

dezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, 

b) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie roz-

graniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, 

c) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geo-

dezyjnych pomiarów podstawowych, 

d) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geo-

dezyjnej obsługi inwestycji, 

e) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geo-

dezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, 

f) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie re-

dakcji map, 

g) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie foto-

grametrii i teledetekcji; 

2)
2)

 kwalifikacji w zakresie zawodów pracownika ochrony i detektywa – Komendanta Głównego Policji w następujących 

zawodach regulowanych: 

a) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, 

b) kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego, 

c) detektyw; 

3) kwalifikacji w zakresie zawodów pożarniczych – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

w następujących zawodach regulowanych: 

a) strażak, 

b) technik pożarnictwa, 

c) inżynier pożarnictwa. 

                                                           
1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 roz-

porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw We-

wnętrznych (Dz. U. poz. 1265). 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. poz. 1561),  które weszło 

w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 
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§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów 

i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007 oraz z 2007 r. Nr 121, 

poz. 833) w zakresie § 1 pkt 10 oraz części dotyczącej zawodów regulowanych geodezyjnych i kartograficznych, zawar-

tych w wykazie zawodów regulowanych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
3)

. 

 

                                                           
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 marca 2010 r. 




