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MINISTERSTWO GRUPY 
KWALIFIKACJI 

DEFINICJA GRUPY KWALIFIKACJI 

INFRASTRUKTURY   ŁĄCZNOŚĆ Grupa kwalifikacji łączność obejmuje sprawy:  

 poczty,  

 wysyłkę i odbiór przesyłek pocztowych,  

 usługi kurierskie,  

 pocztowe e-usługi. 

TRANSPORT 
KOLEJOWY 

Grupa kwalifikacji transport kolejowy obejmuje sprawy: 

 rozwoju, budowy, modernizacji, funkcjonowania i utrzymania infrastruktury kolejowej, 

 budowy i utrzymania taboru kolejowego, 

 prowadzenia ruchu kolejowego, 

 techniki kolejowej i bezpieczeństwa na kolei, 

 kolejowego przewozu osób i rzeczy. 

KULTURY I 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

Grupa kwalifikacji kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje zakres spraw przypisanych 

ministrowi w przepisach określających klasyfikację działów administracji rządowej. Dział kultura i 

ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym 

dziedzictwem narodowym, oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu-państwowego nad tą 

działalnością, w szczególności w zakresie: 

 podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej; 

 ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

 działalności muzeów; 

 miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref 
ochronnych; 

 działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony; 

 wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa; 
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 edukacji kulturalnej; 

 wystaw artystycznych; 

 polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji i kinematografii; 

 amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-
kulturalnych; 

 wymiany kulturalnej z zagranicą; 

 działalności widowiskowej i rozrywkowej; 

 restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI 

ROLNICTWO Grupa kwalifikacji dotycząca rolnictwa obejmuje sprawy z zakresu: 

 produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych; 

 nasiennictwa; 

 produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt; 

 ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zwierząt, 
nadzoru nad jakością zdrowotną: 
o środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, 

przetwarzania i składowania, a także w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym 
oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, 

o żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego w rolniczym handlu detalicznym; 

 nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi 
stosowanymi w weterynarii; 

 nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych. 
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ROZWÓJ WSI Grupa kwalifikacji dotycząca rozwoju wsi obejmuje sprawy w zakresie: 

 kształtowania ustroju rolnego państwa; 

 ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne; 

 scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia 
nieruchomości na obszarze wsi; 

 infrastruktury wsi, w szczególności: 
o melioracji, w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka wodna, zaopatrzenia wsi i rolnictwa 

w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami, 
o elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka oraz telefonizacji wsi 

w zakresie spraw nieobjętych działem łączność, 
o prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa; 

 rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców wsi; 

 ubezpieczenia społecznego rolników. 

RYNKI ROLNE Grupa kwalifikacji dotycząca rynków rolnych obejmuje sprawy z zakresu:  

 przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, 

 jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. 

SPORTU I TURYSTYKI SPORT Grupa kwalifikacji sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój 
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach (art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie). 

SPRAWIEDLIWOŚCI SPRAWIEDLIWOŚĆ Grupa kwalifikacji sprawiedliwość obejmuje zagadnienia zgodnie z ustawą o działach administracji 
rządowej:  

 sądownictwo; 

 prokuratura, notariat, adwokatura i radcy prawni, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych; 
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 wykonywanie kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz 
sprawy pomocy postpenitencjarnej; 

 tłumacze przysięgli; 

 nieodpłatna pomoc prawna, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz. 1860). 

SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI 

SPRAWY 

WEWNĘTRZNE 

Grupa kwalifikacji sprawy wewnętrzne obejmuje kwestie związane z:  

 ochroną bezpieczeństwa i porządkiem publicznym,  

 ochroną granicy,  

 polityką migracyjną,  

 nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym,  

 ewidencją ludności,  

 koncesjami i kontrolą działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,  

 wytarzaniem i obrotem bronią (amunicją, materiałami wybuchowymi i wykorzystywanymi w 
wojsku),  

 usługami detektywistycznymi. 

ŚRODOWISKA GOSPODARKA 

WODNA 

Grupa kwalifikacji gospodarka wodna obejmuje sprawy:  

 kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych; 

 utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z 
infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne, z 
wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

 utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym; 

 ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych 
zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji i przedsięwzięć służących osłonie i ochronie 
przeciwpowodziowej państwa; 

 funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
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hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych; 

 współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu; 

 określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 


