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Projekt 
z dnia 25 czerwca 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia ............................................................ 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz 
z 2014 r. poz. 1004) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego 
i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 22, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:
1)	w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)	w przypadku wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego:
a)	przedsiębiorcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), zwanemu dalej „przedsiębiorcą”, w którego zakładzie górniczym w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 tej ustawy, zwanym dalej „zakładem górniczym”, będzie odbywany staż adaptacyjny dla:
—	ratownika górniczego albo
—	mechanika sprzętu ratowniczego, albo
—	zawodów niewymienionych w tiret pierwsze i drugie oraz lit. b i lit. c, albo
b)	podmiotowi zawodowo trudniącemu się ratownictwem górniczym, zwanemu dalej „jednostką ratownictwa górniczego”, wykonującemu czynności dla podziemnych zakładów górniczych, 
w którym będzie odbywany staż adaptacyjny dla:
—	kierownika jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępcy, kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego i jego zastępcy, kierownika dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych albo
—	ratownika górniczego, albo
—	mechanika sprzętu ratowniczego, albo
c)	jednostce ratownictwa górniczego, wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, w której będzie odbywany staż adaptacyjny dla:
—	kierownika jednostki ratownictwa górniczego i jego zastępcy, kierownika oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych albo
—	ratownika górniczego, albo
—	mechanika sprzętu ratowniczego, albo”;
2)	§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach ministra właściwego do spraw środowiska informacje o:
1)	wymaganiach kwalifikacyjnych i warunkach, określonych w przepisach prawa geologicznego i górniczego,
2)	przedsiębiorcach, u których można odbyć staż adaptacyjny, oraz zakładach górniczych i jednostkach ratownictwa górniczego, w których można odbyć staż adaptacyjny
— dla poszczególnych zawodów górniczych.”;
3)	w § 10 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku zawodów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie oraz lit. b i lit. c, ustalając program stażu, uwzględnia się także:”;
4)	w § 19 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku zawodów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie oraz lit. b i lit. c, dokonując oceny umiejętności, uwzględnia się także uzyskanie przez wnioskodawcę:”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska
1)	Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

UZASADNIENIE
1. Celem projektowanego rozporządzenia jest:
1)	dostosowanie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 22, poz. 126) do wprowadzonych po jego wejściu w życie zmian w przepisach prawa geologicznego i górniczego, w szczególności wejścia w życie ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), zwanej dalej „Pgg”;
2)	uwzględnienie specyfiki stażu adaptacyjnego odbywanego dla czynności:
a)	kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, tj. czynności:
—	kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego, a także ich zastępców — w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,
—	kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy — w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,
b)	specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, tj. czynności:
—	kierownika dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych — w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,
—	kierownika oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownika zawodowych pogotowi specjalistycznych — w podmiotach wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze,
c)	ratownika górniczego,
d)	mechanika sprzętu ratowniczego.
Nowelizowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 18 ustawy 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004). W rozporządzeniu tym określono:
1)	warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,
2)	warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności
— w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.
Organem prowadzącym wspomniane postępowanie jest minister właściwy do spraw środowiska albo podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812). Na podstawie tego przepisu zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 216, poz. 1612), które upoważnia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.
2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pojęcie „zawód regulowany” oznacza zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych polskich przepisach („przepisach regulacyjnych”).
Górniczymi zawodami regulowanymi są aktualnie czynności:
1)	wymienione w art. 53 ust. 1 i 4—6 Pgg, dla których wymagania kwalifikacyjne i warunki zostały określone bezpośrednio w niektórych przepisach rozdziału 2 w dziale IV Pgg oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628), wydanym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2—5 Pgg;
2)	ratownika górniczego oraz mechanika sprzętu ratowniczego, dla których wymagania kwalifikacyjne 
i warunki zostały określone, odpowiednio, w § 28 oraz § 29 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1073 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1476), wydanego na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), które na podstawie art. 224 Pgg zachowuje moc wyłącznie do dnia wejścia w życie aktu wykonawczego, wydanego na podstawie art. 124 Pgg, który „na nowo” określi te wymagania kwalifikacyjne i warunki.
W art. 53 ust. 1 i 4—6 Pgg wymieniono czynności:
1)	kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu, kierownika oraz zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu, a także w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu — w poszczególnych, wymienionych w tych przepisach Pgg, rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów górniczych, czynnych albo likwidowanych zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg;
2)	w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach podziemnych zakładów górniczych, tj. w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali oraz w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali;
3)	mierniczego górniczego:
a)	w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg,
b)	w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;
4)	geologa górniczego:
a)	w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg,
b)	w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;
5)	geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych;
6)	kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym (katalog tych czynności przedstawiono w pkt 1 uzasadnienia);
7)	specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym (katalog tych czynności przedstawiono w pkt 1 uzasadnienia);
8)	specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego.
Osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego są:
1)	w podziemnych zakładach górniczych:
a)	górnik strzałowy,
b)	wydawca środków strzałowych,
c)	instruktor strzałowy,
d)	sygnalista szybowy,
e)	maszynista maszyn wyciągowych,
f)	rewident urządzeń wyciągowych,
g)	operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej,
h)	operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych,
i)	maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek spągowych pod ziemią,
j)	rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
k)	spawacz,
l)	elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,
m)	elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;
2)	w odkrywkowych zakładach górniczych:
a)	strzałowy,
b)	wydawca środków strzałowych,
c)	spawacz,
d)	elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,
e)	elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV;
3)	w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla:
a)	strzałowy,
b)	wydawca środków strzałowych,
c)	spawacz,
d)	elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV,
e)	elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV,
f)	mechanik wiertni,
g)	operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.
Z kolei zawodami w zakresie ratownictwa górniczego (pojęcie użyte, w zbyt wąskim znaczeniu, w nowelizowanym rozporządzeniu: w § 10 w ust. 3 oraz w § 19 w ust. 3) są aktualnie czynności:
1)	kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;
2)	specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;
3)	ratownika górniczego;
4)	mechanika sprzętu ratowniczego.
Katalogi te ulegną zmianie w przypadku nowelizacji Pgg, przewidzianej w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (skierowanej do rozpatrzenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej) — tzw. III transzy deregulacji zawodów — która wprowadza kompleksowe zmiany w dziale IV Pgg, dotyczącym m.in. kwalifikacji w zakresie górnictwa 
i ratownictwa górniczego (wejdą one w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia). Ich efektem będzie m.in. wydanie kolejnego rozporządzenia w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.
Wspomniana ustawa deregulacyjna (w aktualnym stanie prac parlamentarnych) uwzględnia także 
m.in. modyfikację obszaru właściwości mierniczego górniczego oraz geologa górniczego, która została dokonana z dniem 1 stycznia 2015 r. przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133), przewidując (przez zmianę art. 116 ust. 1 Pgg), że sporządzanie, aktualizacja i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej (co do zasady czynności te należą do właściwości tych osób) będą miały również miejsce w przypadku wykonywania robót geologicznych.
3. Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 5 nowelizowanego rozporządzenia, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu regulowanego, po otrzymaniu wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności, przekazuje postanowienie stwierdzające konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności (określające okres trwania stażu adaptacyjnego oraz ustalające jego program, a także określające tematykę testu umiejętności — § 4 ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia), wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację 
o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej:
1)	w przypadku wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego:
a)	przedsiębiorcy w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne 
i górnicze, w którego zakładzie górniczym w rozumieniu art. 6 pkt 7 wymienionej ustawy będzie odbywany staż adaptacyjny, albo
b)	w przypadku zawodów w zakresie ratownictwa górniczego, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 261, poz. 2186 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1475):
—	przedsiębiorcy, w którego zakładzie górniczym będzie odbywany staż adaptacyjny, albo
—	podmiotowi zawodowo trudniącemu się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego („jednostce ratownictwa górniczego”), albo
2)	w przypadku wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności — komisji egzaminacyjnej przygotowującej i przeprowadzającej test umiejętności, powołanej przez organ prowadzący postępowanie.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 6 nowelizowanego rozporządzenia, organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach ministra właściwego do spraw środowiska informacje o:
1)	wymaganiach kwalifikacyjnych i warunkach dla każdego zawodu górniczego, określonych w przepisach:
a)	rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1474),
b)	§ 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego,
c)	rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego;
2)	przedsiębiorcach i zakładach górniczych oraz jednostkach ratownictwa górniczego, w których można odbyć staż adaptacyjny.
Z dniem 1 stycznia 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie Pgg, utraciła moc ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze oraz:
1)	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (wydane na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne 
i górnicze);
2)	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (wydane na podstawie art. 75a ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze).
Zostały one zastąpione przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, wydane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2—5 Pgg.
Z kolei, jak już wspomniano w pkt 2 uzasadnienia, rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego, na podstawie art. 224 Pgg, zachowuje moc wyłącznie do dnia wejścia w życie aktu wykonawczego, wydanego na podstawie art. 124 Pgg (prace nad tym aktem wykonawczym nie zostały jeszcze zakończone, projekt został dnia 20 maja 2015 r. notyfikowany Komisji Europejskiej pod numerem 2015/258/PL).
Projektowane rozporządzenie wprowadza w jedynym wymagającym tego miejscu (tj. nowym brzmieniu § 5 pkt 1 lit. a nowelizowanego rozporządzenia — § 1 pkt 1 projektu, przywołującym definicje pojęć „przedsiębiorca” oraz „zakład górniczy”) odesłanie do obowiązującego ustawowego aktu prawnego dotyczącego górniczych zawodów regulowanych, tj. Pgg. Jednocześnie zrezygnowano z odesłań do przepisów wykonawczych do Pgg, zarówno w postaci przyjętego w aktualnym stanie prawnym modelu odesłania do konkretnych aktów wydanych na podstawie tej ustawy albo konkretnych przepisów zamieszczonych w tych aktach, jak 
i w postaci odesłań do przepisów zawierających upoważnienia do wydania aktów wykonawczych, na rzecz odesłania w § 1 pkt 2 projektu (w zakresie obejmującym projektowane brzmienie § 6 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia) do określonych rodzajowo przepisów prawa geologicznego i górniczego, będących przepisami regulacyjnymi określającymi wymagania kwalifikacyjne i warunki dla poszczególnych górniczych zawodów regulowanych. Zapewni to spójność pomiędzy Pgg a przepisami nowelizowanego rozporządzenia.
Odejście w § 1 pkt 2 projektu od przywoływania konkretnych przepisów regulacyjnych jest ponadto zasadne z uwagi na to, że:
1)	wystarczające dla potrzeb nowelizowanego rozporządzenia jest wyjaśnienie pojęcia „przepisy regulacyjne”, umieszczone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; są to bowiem odrębne polskie przepisy określające wymagania kwalifikacyjne i warunki, od których spełnienia jest uzależnione wykonywanie określonego zespołu czynności zawodowych, tj. „zawodu regulowanego”;
2)	organ prowadzący postępowanie, upowszechniając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach ministra właściwego do spraw środowiska informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych i warunkach dla poszczególnych zawodów górniczych, kieruje się aktualnymi przepisami regulacyjnymi i nie jest konieczne umieszczanie w nowelizowanym rozporządzeniu swoistych wytycznych (w zakresie katalogu owych przepisów) dotyczących treści upowszechnianych informacji;
3)	przepis § 6 nowelizowanego rozporządzenia powinien pełnić jedynie dwie role, tj. jednocześnie:
a)	określać obowiązki informacyjne organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu regulowanego,
b)	wskazywać, gdzie są upowszechniane informacje istotne dla osób zainteresowanych uznaniem swoich kwalifikacji do wykonywania górniczego zawodu regulowanego.
Rolą § 6 nie powinno być natomiast określanie katalogu przepisów regulacyjnych, gdyż upoważnienie do wydania nowelizowanego aktu wykonawczego nie zawiera takiego elementu.
4. Uwzględnienie specyfiki stażu adaptacyjnego odbywanego dla czynności kierownictwa oraz specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, a także dla czynności ratownika górniczego oraz mechanika sprzętu ratowniczego, nastąpiło w § 1 pkt 1, 3 i 4 projektu przez:
1)	jednoznaczne przyjęcie w projektowanym brzmieniu § 5 pkt 1 lit. b tiret pierwsze oraz lit. c tiret pierwsze nowelizowanego rozporządzenia (§ 1 pkt 1 projektu), że staż adaptacyjny dla czynności kierownictwa oraz specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym nie może być odbywany u przedsiębiorców w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 Pgg w zakładzie górniczym w rozumieniu 
art. 6 ust. 1 pkt 18 Pgg, ale wyłącznie w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 Pgg („jednostkach ratownictwa górniczego”), co odróżnia staż adaptacyjny odbywany dla tych czynności od stażu adaptacyjnego dla czynności ratownika górniczego oraz mechanika sprzętu ratowniczego, który może być odbywany zarówno u przedsiębiorców 
w zakładach górniczych, jak i w jednostkach ratownictwa górniczego;
2)	jednoznaczny podział, zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 Pgg, jednostek ratownictwa górniczego na jednostki wykonujące czynności dla podziemnych zakładów górniczych (projektowane brzmienie § 5 pkt 1 lit. b nowelizowanego rozporządzenia — § 1 pkt 1 projektu) oraz jednostki wykonujące czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze (projektowane brzmienie § 5 pkt 1 lit. c nowelizowanego rozporządzenia — § 1 pkt 1 projektu), a w konsekwencji jednoznaczne rozdzielenie w projektowanym brzmieniu § 5 pkt 1 lit. b tiret pierwsze oraz lit. c tiret pierwsze nowelizowanego rozporządzenia (§ 1 pkt 1 projektu), zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 Pgg, czynności kierownictwa oraz specjalistów, dla których staż adaptacyjny jest odbywany odrębnie w tych dwóch rodzajach jednostek ratownictwa górniczego;
3)	jednoznaczne przyjęcie w projektowanym brzmieniu § 5 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie, lit. b tiret drugie i trzecie oraz lit. c tiret drugie i trzecie nowelizowanego rozporządzenia (§ 1 pkt 1 projektu), że staż adaptacyjny dla czynności ratownika górniczego oraz mechanika sprzętu ratowniczego może być odbywany zarówno u przedsiębiorców w zakładach górniczych, jak i w jednostkach ratownictwa górniczego;
4)	modyfikację wprowadzeń do wyliczenia w § 10 ust. 3 oraz § 19 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia (§ 1 pkt 3 i 4 projektu); w istocie bowiem również ratownik górniczy oraz mechanik sprzętu ratowniczego (niezależnie od miejsca wykonywania czynności — zakład górniczy albo jednostka ratownictwa górniczego), podobnie jak osoby kierownictwa oraz specjaliści w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, są obowiązani (zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, dotyczącymi ratownictwa górniczego) posiadać znajomość organizacji i zasad funkcjonowania jednostki ratownictwa górniczego oraz organizacji i zasad funkcjonowania ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym, co zostało przewidziane w pkt 2.6 w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego; ma to znaczenie zarówno dla ustalenia programu stażu adaptacyjnego (§ 10 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia), jak i dla dokonania oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego (§ 19 ust. 3 nowelizowanego rozporządzenia).
5. Dodatkowym zabiegiem legislacyjnym było zapewnienie spójności terminologicznej § 5 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia z § 2 oraz § 3 nowelizowanego rozporządzenia, w których użyto formuły „odbywanie stażu adaptacyjnego dla górniczego zawodu regulowanego (zawodu górniczego)” (co zostało zrealizowane w § 1 pkt 1 projektu, w którym użyto nowej formuły we wprowadzeniach do wyliczenia w lit. a, 
lit. b oraz lit. c w § 5 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia).
6. Projektowana redakcja zapewni aktualność nowelizowanego rozporządzenia także po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji Pgg, przewidzianej w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.
7. Mając na uwadze, że od dnia wejścia w życie Pgg nie stwierdzono konieczności odbycia stażu adaptacyjnego ani nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia testu umiejętności, nie ma potrzeby zamieszczania 
w projektowanym rozporządzeniu przepisów o charakterze intertemporalnym. Z tych samych powodów proponuje się przyjąć standardowe 14-dniowe vacatio legis.
Informacja o udostępnieniu projektu:
Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), w celu umożliwienia zgłoszenia, w trybie art. 7 
tej ustawy, zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem rozporządzenia. Projekt został także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego), stosownie do § 4 oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), a także na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. Zgłoszenia zainteresowania pracami nie wpłynęły.
Oświadczenie co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej:
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Oświadczenie to jest zgodne z opinią Ministra Spraw Zagranicznych, wyrażoną w piśmie z dnia 17 marca 2015 r., znak DPUE.920.347.2015/2/dl.
Ocena, czy projekt aktu podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych:
Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej.
Ocena skutków regulacji projektowanego aktu normatywnego stanowi załącznik do uzasadnienia projektu.

