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1841
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
Na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
i Nr 88, poz. 587) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, zwanej dalej „komisjà egzaminacyjnà”, oraz jej sk∏ad;
2) zakres wiadomoÊci podlegajàcych sprawdzeniu;
3) tryb przeprowadzania egzaminu;
4) wysokoÊç op∏at zwiàzanych z przeprowadzeniem
egzaminu i wydaniem Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz sposób ich uiszczania;
5) wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej;
6) wzór Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami.
§ 2. 1. Komisj´ egzaminacyjnà powo∏uje si´ w pi´cioosobowym sk∏adzie, spoÊród osób spe∏niajàcych
∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) posiadajàcych wy˝sze wykszta∏cenie z zakresu
nauk biologicznych, chemicznych, prawa, in˝ynierii Êrodowiska, geologii, in˝ynierii chemicznej lub
technologii chemicznej;
2) zatrudnionych w administracji publicznej, szko∏ach
wy˝szych, jednostkach badawczo-rozwojowych
lub prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie termicznego przekszta∏cania odpadów lub sk∏adowania
odpadów.
2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:
1) przewodniczàcy;
2) sekretarz;
3) pozostali cz∏onkowie.
3. Przewodniczàcego i sekretarza komisji egzaminacyjnej wybiera marsza∏ek województwa spoÊród jej
cz∏onków.
———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

§ 3. 1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin z zakresu:
1) termicznego przekszta∏cania odpadów albo
2) sk∏adowania odpadów.
2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) znajomoÊç regulacji prawnych dotyczàcych ochrony Êrodowiska i gospodarowania odpadami,
w szczególnoÊci:
a) zasad gospodarowania odpadami,
b) obowiàzków posiadaczy odpadów,
c) procedur przyjmowania i badania odpadów
w spalarniach odpadów i wspó∏spalarniach odpadów albo procedur przyjmowania odpadów,
metod i sposobów eksploatacji, zamkni´cia i rekultywacji sk∏adowisk odpadów;
2) znajomoÊç wymagaƒ technologicznych oraz najnowszych dost´pnych technik odpowiednio dla
termicznego przekszta∏cania odpadów albo sk∏adowania odpadów.
3. Egzamin przeprowadza si´ oddzielnie dla ka˝dego zakresu, o którym mowa w ust. 1.
4. Egzamin przeprowadza si´ w formie testu pisemnego sk∏adajàcego si´ z 40 pytaƒ; test opracowuje i ocenia komisja egzaminacyjna.
5. Egzamin przeprowadza si´ raz na kwarta∏, o ile
zosta∏ z∏o˝ony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.
6. O terminie i miejscu egzaminu przewodniczàcy
komisji egzaminacyjnej powiadamia zainteresowanego nie póêniej ni˝ na 30 dni przed datà egzaminu.
7. W razie uzasadnionej niemo˝noÊci przystàpienia
przez zainteresowanego do egzaminu w wyznaczonym terminie, przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej wyznacza, na wniosek zainteresowanego, nowy
termin egzaminu.
8. Je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 7, zostanie z∏o˝ony na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym
terminem egzaminu, uiszczonà op∏at´ zwiàzanà
z przeprowadzeniem egzaminu zalicza si´ na poczet
nowego egzaminu, z zastrze˝eniem, i˝ wysokoÊç op∏aty zwiàzanej z przeprowadzeniem nowego egzaminu
powinna odpowiadaç wysokoÊci ustalonej na podstawie § 4 ust. 1.
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9. Wynik pozytywny egzaminu zainteresowany
uzyskuje po osiàgni´ciu co najmniej 75 % prawid∏owych odpowiedzi.
10. Z przebiegu egzaminu sporzàdza si´ protokó∏;
protokó∏, podpisywany przez przewodniczàcego, sekretarza i pozosta∏ych cz∏onków komisji egzaminacyjnej, zawiera:
1) imiona i nazwiska osób, które przystàpi∏y do egzaminu;
2) zakres zdawanego egzaminu, o którym mowa
w ust. 1;
3) procent prawid∏owych odpowiedzi.
11. Protokó∏, o którym mowa w ust. 10, przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej przedk∏ada w∏aÊciwemu marsza∏kowi województwa, niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 30 dni od dnia egzaminu.
12. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 14 dni od
dnia przed∏o˝enia protoko∏u, informuje zainteresowanego o wyniku z∏o˝onego egzaminu.
§ 4. 1. Op∏at´ zwiàzanà z przeprowadzeniem egzaminu ustala si´ w wysokoÊci 34 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw,
za ostatni kwarta∏ poprzedzajàcy dat´ z∏o˝enia wniosku, og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Op∏at´ zwiàzanà z wydaniem Êwiadectwa
stwierdzajàcego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustala si´ w wysokoÊci 1 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1.
3. Op∏at´, o której mowa w ust. 2, uiszcza si´ przy
odbiorze Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza si´
przez wp∏at´ do kasy lub na rachunek bankowy w∏aÊciwego urz´du marsza∏kowskiego.

Poz. 1841

§ 5. Ustala si´ wynagrodzenie cz∏onków komisji
egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu, w wysokoÊci:
1) przewodniczàcy — 70 z∏,
2) sekretarz — 65 z∏,
3) pozostali cz∏onkowie — po 60 z∏
— za ka˝dà osob´ sk∏adajàcà egzamin w zakresie
gospodarowania odpadami.
§ 6. Wzór Êwiadectwa stwierdzajàcego kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest okreÊlony w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
§ 7. 1. Zachowujà wa˝noÊç Êwiadectwa stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, wydane przed dniem 1 stycznia 2008 r., zgodnie ze
wzorem okreÊlonym w za∏àczniku do rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 8.
2. Wniosek zainteresowanego wraz z za∏àcznikami,
o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, z∏o˝ony przed dniem
1 stycznia 2008 r., w przypadku nieprzeprowadzenia
egzaminu przed dniem 1 stycznia 2008 r., przekazuje
si´ w∏aÊciwemu marsza∏kowi województwa, niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ do dnia 1 lutego 2008 r.
3. Protokó∏ z przebiegu egzaminu:
1) przeprowadzonego przed dniem 1 stycznia 2008 r.,
zakoƒczonego wynikiem pozytywnym, na podstawie którego nie zosta∏o wydane Êwiadectwo
stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
2) przeprowadzonego w okresie od dnia 1 czerwca
2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zakoƒczonego
wynikiem negatywnym
— przekazuje si´ marsza∏kowi województwa, niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ do dnia 1 lutego 2008 r.
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska
z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U.
Nr 140, poz. 1584 oraz z 2005 r. Nr 42, poz. 411).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister Ârodowiska: w z. S. Gaw∏owski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1841)

