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Wyższego Urzędu Górniczego 

W związku z przekazaniem projektu rozporządzenia Ministra Środowiska 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku 

postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów 

regulowanych, Rządowe Centrum Legislacji informuje, że do ww. projektu zgłasza 

następujące uwagi. 

1. Zmiana proponowana w § 1 pkt 2 projektu, dotycząca § 6 pkt 1 nowelizowanego 

rozporządzenia, polega na zastąpieniu przywoływania w tym przepisie konkretnych 

aktów wykonawczych do ustawy upoważniającej albo konkretnych przepisów tych 

aktów wykonawczych tzw. odesłaniami dynamicznymi, tj. odesłaniami do przepisów 

aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w ustawie 

upoważniającej. 

Rządowe Centrum Legislacji zauważa jednakże, że proponowane odesłanie 

do przepisów wydanych na podstawie art. 124 ustawy upoważniającej jest odesłaniem 

do przepisów aktu wykonawczego, który nie został jeszcze wydany, a więc jest 

to odesłanie „w próżnię". Z uwagi na powyższe Rządowe Centaim Legislacji 

wskazuje, że konieczne jest skorelowanie prac nad projektowanym rozporządzeniem 

oraz nad projektem aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 124 ustawy 

upoważniającej. Skorelowanie prac powinno zapewnić, że projektowane 

rozporządzenie wejdzie w życie nie wcześniej niż ww. akt wykonawczy. 



Odnosząc się z kolei do odesłania do przepisów wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 

ustawy upoważniającej Rządowe Centrum Legislacji zauważa, że konieczne jest 

zawężenie odesłania do konkretnych punków w tym ustępie. Zawężenie jest konieczne 

z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na fakt, że w poszczególnych punktach 

ww. przepisu upoważniającego są ujęte różne zagadnienia, a nie wszystkie z tych 

zagadnień dotyczą wymagań kwalifikacyjnych i warunków dla poszczególnych 

zawodów górniczych (tj. zagadnień objętych odesłaniem w § 6 pkt 1 nowelizowanego 

rozporządzenia), a po drugie ze względu na fakt, że w chwili obecnej jest wydany 

jedynie akt wykonawczy dotyczący zagadnień wskazanych w pkt 2-5 analizowanego 

przepisu upoważniającego. 

2. W zmianie zawartej w § 1 pkt 3 projektu proponuje się zastąpienie użytych w dwóch 

przepisach nowelizowanego rozporządzenia wyrazów „zawody w zakresie 

ratownictwa górniczego" wyrazami „zawody, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. b i c". 

Rządowe Centrum Legislacji zauważa, że odsyłanie do zawodów, o których mowa 

w § 5 pkt 1 lit. b nowelizowanego rozporządzenia, jest nieprawidłowe, ponieważ 

w przepisie tym nie są wymienione żadne zawody. Z powyższego względu konieczne 

jest zmodyfikowanie proponowanego § 1 pkt 3 projektu. 
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