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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania kwalifikacji
do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez
wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania
kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz tryb
ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za odbycie
sta˝u adaptacyjnego,
2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci
— w toku post´powania w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub w paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „post´powaniem w sprawie uznania kwalifikacji”.
§ 2. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci stwierdza si´
w postanowieniu wydanym przez w∏aÊciwy organ
w toku post´powania w sprawie uznania kwalifikacji,
zwany dalej „organem prowadzàcym post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji”.
2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, wyst´puje do organu prowadzàcego post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji
z wnioskiem o odbycie sta˝u adaptacyjnego albo
przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci.

§ 3. Po otrzymaniu wniosku o odbycie sta˝u adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci
organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania
kwalifikacji przekazuje postanowienie, wraz z kopià
dokumentacji zawierajàcej informacje o kwalifikacjach wnioskodawcy, w tym o wykszta∏ceniu i praktyce zawodowej, odpowiednio:
1) jednostce ochrony przeciwpo˝arowej, o której
mowa w art. 15 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.2)), lub jednostkom organizacyjnym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667,
z póên. zm.3)), w których ma byç odbywany sta˝
adaptacyjny, zwanym dalej „jednostkami organizacyjnymi”;
2) jednostkom organizacyjnym Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, które przygotowujà i przeprowadzajà test umiej´tnoÊci, zwanym dalej „szko∏ami”.
§ 4. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji udost´pnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych stawianych osobom zamierzajàcym wykonywaç zawód in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa i stra˝aka
oraz wykaz jednostek organizacyjnych, w których
mo˝na odbyç sta˝ adaptacyjny.
§ 5. Sta˝ adaptacyjny i test umiej´tnoÊci przeprowadza si´ w j´zyku polskim.
Rozdzia∏ 2
Sta˝ adaptacyjny
§ 6. 1. Wnioskodawca we wniosku o odbycie sta˝u adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci wskazuje organowi prowadzàcemu post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji jednostk´ organizacyjnà, w której zamierza odbywaç sta˝ adaptacyjny.
———————
2)

———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521
i Nr 163, poz. 1015.
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2. Wnioskodawca do∏àcza do wniosku o odbycie
sta˝u adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu
umiej´tnoÊci pisemne zobowiàzanie kierownika jednostki organizacyjnej do nawiàzania z nim stosunku
pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu
odbycia sta˝u adaptacyjnego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
3. W pisemnym zobowiàzaniu, o którym mowa
w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej okreÊla
w szczególnoÊci:
1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiàzany z wnioskodawcà;
2) termin, w jakim zostanie nawiàzany stosunek
prawny;
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§ 8. 1. Sta˝ adaptacyjny rozpoczyna si´ w terminie
uzgodnionym przez wnioskodawc´ z kierownikiem
jednostki organizacyjnej.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust 1, zawiadamia organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji o terminie rozpocz´cia sta˝u adaptacyjnego.
§ 9. 1. Opiekuna sta˝u adaptacyjnego w przypadku zawodów in˝yniera po˝arnictwa oraz technika po˝arnictwa wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej spoÊród osób o kwalifikacjach co najmniej równorz´dnych z kwalifikacjami, o których uznanie wyst´puje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu
stra˝aka — spoÊród osób o kwalifikacjach co najmniej technika po˝arnictwa.
2. Opiekun w czasie sta˝u adaptacyjnego:

3) okres, na jaki zostanie nawiàzany stosunek prawny;

1) okreÊla zadania dla wnioskodawcy;

4) informacj´ o obowiàzkach, jakie powierzy wnioskodawcy;

2) kontroluje wykonanie powierzonych wnioskodawcy zadaƒ;

5) koszty odbywania sta˝u adaptacyjnego.

3) pomaga w prawid∏owym prowadzeniu dziennika
sta˝u adaptacyjnego;

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie mo˝e
byç krótszy ni˝ d∏ugoÊç sta˝u adaptacyjnego.

4) co najmniej raz na kwarta∏ dokonuje okresowej
oceny realizacji programu;

§ 7. 1. W postanowieniu, o którym mowa w § 2
ust. 1, okreÊlone sà d∏ugoÊç i program sta˝u adaptacyjnego.

5) sporzàdza opini´ o przebiegu sta˝u adaptacyjnego
i umiej´tnoÊciach wnioskodawcy.

2. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ w jednostce organizacyjnej zgodnie z programem sta˝u adaptacyjnego, zwanym dalej „programem”.
3. Program ustalany jest przez organ prowadzàcy
post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie:
1) Êwiadectw i dyplomów oraz innych dokumentów
potwierdzajàcych kwalifikacje wnioskodawcy;
2) dokumentów potwierdzajàcych okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci w zawodzie in˝yniera po˝arnictwa, technika
po˝arnictwa lub stra˝aka;
3) d∏ugoÊci sta˝u niezb´dnego do nabycia umiej´tnoÊci do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) zakresu wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujàcych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dne do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka w Rzeczypospolitej
Polskiej;
5) wymaganej znajomoÊci prawa polskiego niezb´dnej do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka;
6) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu in˝yniera
po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka
w Rzeczypospolitej Polskiej i w paƒstwie wnioskodawcy.

3. Opiekun mo˝e byç zmieniony przez kierownika
jednostki organizacyjnej z powodu:
1) braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nienia obowiàzków
przez opiekuna;
2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, z∏o˝onego nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒczeniem sta˝u adaptacyjnego;
3) umotywowanego wniosku opiekuna, z∏o˝onego
nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒczeniem
sta˝u adaptacyjnego.
4. W przypadku okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej niezw∏ocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje
o tym wnioskodawc´ oraz organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji.
§ 10. 1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg sta˝u adaptacyjnego w dzienniku sta˝u adaptacyjnego
otrzymanym od kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Opiekun potwierdza w∏asnor´cznym podpisem
w dzienniku sta˝u adaptacyjnego zgodnoÊç przebiegu
sta˝u adaptacyjnego z programem.
§ 11. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji sprawuje nadzór nad przebiegiem
sta˝u adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególnoÊci
przez:
1) kontrol´ warunków odbywania sta˝u adaptacyjnego i realizacji programu;
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2) kontrol´ uczestnictwa wnioskodawcy w sta˝u adaptacyjnym;
3) kontrol´ prawid∏owego prowadzenia dziennika
sta˝u adaptacyjnego;
4) kontrol´ post´pów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu
in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub
stra˝aka;
5) obserwacj´ pracy wykonywanej przez wnioskodawc´ w czasie sta˝u adaptacyjnego;
6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu
sta˝u adaptacyjnego.
§ 12. 1. Koszty odbywania sta˝u adaptacyjnego
wyliczane sà ka˝dorazowo przez kierownika jednostki
organizacyjnej, w której jest odbywany sta˝ adaptacyjny, stosownie do programu i czasu trwania sta˝u
adaptacyjnego, z uwzgl´dnieniem wydatków na pokrycie kosztów materia∏ów dydaktycznych i pomocy
naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych,
kosztów umundurowania odpowiedniego do dzia∏aƒ
ratowniczo-gaÊniczych wraz z kosztami Êrodków
ochrony osobistej, kosztów wynagrodzenia opiekuna
sta˝u, a tak˝e kosztów zaj´ç szkoleniowych zapewniajàcych realizacj´ programu oraz ocen´ sta˝u adaptacyjnego.
2. Wyliczenie kosztów jest dokonywane wst´pnie,
w terminie umo˝liwiajàcym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokoÊci, nie póêniej ni˝ na 30 dni
przed rozpocz´ciem sta˝u, z zastrze˝eniem, ˝e ostateczne ustalenie kosztów nastàpi po zakoƒczeniu sta˝u adaptacyjnego.
3. WysokoÊç kosztów odbycia sta˝u adaptacyjnego jest ustalana ostatecznie na dzieƒ zakoƒczenia tego sta˝u, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w zwiàzku z jego odbyciem.
4. Wnioskodawca pokrywa koszty odbycia sta˝u,
o których mowa w ust. 1, jednorazowo w terminie do
10 dni od daty rozpocz´cia sta˝u lub w równych ratach p∏atnych z góry do 10 dnia ka˝dego pierwszego
miesiàca kwarta∏u planowanego sta˝u adaptacyjnego, na wskazany rachunek bie˝àcy dochodów jednostki organizacyjnej. Decyzj´ o trybie p∏atnoÊci podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki organizacyjnej.
5. Je˝eli ostateczne koszty sà wy˝sze od kosztów,
o których mowa w ust. 2, wnioskodawca wp∏aca ró˝nic´ na rachunek bie˝àcy dochodów jednostki organizacyjnej, w której odbywa∏ sta˝ adaptacyjny, w terminie 7 dni od dnia zakoƒczenia sta˝u adaptacyjnego.
6. Je˝eli wnioskodawca nie jest w stanie wp∏aciç
powsta∏ej ró˝nicy, o której mowa w ust. 5, we wskazanym w ust. 5 terminie, mo˝e zawrzeç z kierownikiem
jednostki organizacyjnej aneks do umowy o prac´ lub
do umowy cywilnoprawnej, o której mowa w § 6
ust. 2, w którym okreÊlone zostanà zasady sp∏aty powsta∏ej ró˝nicy w ratach.
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7. Je˝eli ostateczne koszty sà ni˝sze od kosztów,
o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna,
w której wnioskodawca odbywa∏ sta˝ adaptacyjny,
zwraca wnioskodawcy ró˝nic´ w terminie 7 dni od
dnia zakoƒczenia sta˝u adaptacyjnego.
8. Wnioskodawcy przys∏uguje zwrot poniesionych
kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego, pomniejszonych o koszty zwiàzane z przygotowaniem sta˝u
oraz materia∏ów edukacyjnych, je˝eli:
1) co najmniej na 7 dni przed terminem planowanego rozpocz´cia odbywania sta˝u adaptacyjnego,
uzgodnionym przez wnioskodawc´ z kierownikiem jednostki organizacyjnej, z∏o˝y pisemnà rezygnacj´ z odbywania sta˝u adaptacyjnego;
2) zdarzenia losowe uniemo˝liwià przystàpienie do
sta˝u adaptacyjnego lub z∏o˝enie rezygnacji,
o której mowa w pkt 1.
§ 13. 1. Zespó∏ powo∏any przez organ prowadzàcy
post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji dokonuje oceny nabytych przez wnioskodawc´ w trakcie odbywania sta˝u adaptacyjnego umiej´tnoÊci, zwanej
dalej „ocenà”, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od
dnia zakoƒczenia sta˝u adaptacyjnego.
2. Zespó∏, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ z nie
mniej ni˝ trzech, lecz nie wi´cej ni˝ dziewi´ciu osób,
w przypadku zawodów in˝yniera po˝arnictwa oraz
technika po˝arnictwa o kwalifikacjach co najmniej
równorz´dnych z kwalifikacjami, o których uznanie
wyst´puje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu stra˝aka — o kwalifikacjach co najmniej technika po˝arnictwa.
3. Zespó∏ dokonuje oceny na podstawie:
1) dziennika sta˝u adaptacyjnego;
2) opinii opiekuna o przebiegu sta˝u adaptacyjnego
i umiej´tnoÊciach wnioskodawcy;
3) opinii kierownika jednostki organizacyjnej o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego
wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa,
technika po˝arnictwa lub stra˝aka.
4. Oceny dokonuje si´ w obecnoÊci wnioskodawcy.
5. W terminie 3 dni od dnia dokonania oceny zespó∏ sporzàdza protokó∏ z dokonanej oceny.
6. Ocen´ zespó∏ przekazuje organowi prowadzàcemu post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji
w terminie 3 dni od dnia sporzàdzenia protoko∏u.
§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´ przed
dokonaniem oceny, o której mowa w § 13 ust. 1, organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania
kwalifikacji mo˝e przed∏u˝yç sta˝ adaptacyjny na czas
okreÊlony nieprzekraczajàcy ∏àcznie z odbytym ju˝
sta˝em 2 lat.
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2. W przypadku przed∏u˝onego sta˝u adaptacyjnego stosuje si´ odpowiednio przepisy § 6—13.
§ 15. 1. W przypadku negatywnej oceny sta˝u adaptacyjnego, na wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´,
organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania
kwalifikacji umo˝liwia powtórne przystàpienie do sta˝u adaptacyjnego.
2. W przypadku powtórnego przystàpienia do sta˝u adaptacyjnego stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 6—14.
Rozdzia∏ 3
Test umiej´tnoÊci
§ 16. 1. Dwa razy do roku organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji wyznacza
miejsce i terminy przeprowadzania testu umiej´tnoÊci, zwanego dalej „testem”.
2. Terminy przeprowadzania testu sà podawane
do publicznej wiadomoÊci w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach podmiotowych organu prowadzàcego post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji
nie póêniej ni˝ na 6 miesi´cy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§ 17. Wnioskodawca sk∏ada wniosek o przeprowadzenie testu nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed wyznaczonym terminem testu.
§ 18. Zakres wiedzy i umiej´tnoÊci obj´tych testem ustalany jest przez organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie:
1) Êwiadectw i dyplomów oraz innych dokumentów
potwierdzajàcych kwalifikacje wnioskodawcy;
2) dokumentów potwierdzajàcych okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci w zawodzie in˝yniera po˝arnictwa, technika
po˝arnictwa lub stra˝aka;
3) zakresu wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujàcych wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dne do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka w Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) wymaganej znajomoÊci prawa polskiego niezb´dnej do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka;
5) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu in˝yniera
po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka
w Rzeczypospolitej Polskiej i w paƒstwie wnioskodawcy.
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3. Pytania i zadania testowe zatwierdzane sà przez
organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania
kwalifikacji.
§ 20. Arkusze testu sà przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych ich ujawnienie do momentu rozpocz´cia testu.
§ 21. 1. Koszty przeprowadzenia testu, obejmujàce
koszty cz´Êci praktycznej, koszty przygotowania oraz
powielenia testów oraz koszty wynagrodzenia zespo∏u egzaminujàcego, wyliczane sà ka˝dorazowo przez
komendanta szko∏y, w której test jest przeprowadzany, nie póêniej ni˝ na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków zwiàzanych z przeprowadzeniem testu, ponoszonych przez szko∏´.
2. Wnioskodawca pokrywa koszty, o których mowa w ust. 1, dokonujàc jednorazowej op∏aty, na wskazany rachunek bie˝àcy dochodów szko∏y, co najmniej
na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu.
§ 22. 1. Nie póêniej ni˝ na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji
informuje wnioskodawc´ i wskazanà do przeprowadzenia testu szko∏´ o ustalonym zakresie wiedzy
i umiej´tnoÊci obj´tych testem, miejscu i terminie jego przeprowadzenia oraz o wysokoÊci op∏aty z tytu∏u
przeprowadzenia testu.
2. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzania
testu oraz kryteriach jego oceny udost´pnia si´ wnioskodawcy równie˝ w szkole przeprowadzajàcej test.
§ 23. Przyst´pujàc do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia op∏aty, o której mowa w § 21
ust. 2, oraz dokument poÊwiadczajàcy to˝samoÊç.
§ 24. 1. Test sk∏ada si´ z:
1) cz´Êci pisemnej w formie testu obejmujàcej nie
mniej ni˝ 30 i nie wi´cej ni˝ 50 pytaƒ;
2) cz´Êci ustnej polegajàcej na odpowiedzi na wylosowany przez wnioskodawc´ zestaw, sk∏adajàcy
si´ nie mniej ni˝ z 3 i nie wi´cej ni˝ z 5 pytaƒ;
3) cz´Êci praktycznej obejmujàcej wykonanie nie
mniej ni˝ 3 i nie wi´cej ni˝ 5 zadaƒ sprawdzajàcych przygotowanie do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub
stra˝aka.
2. Czas trwania testu umiej´tnoÊci nie mo˝e przekraczaç 360 minut.

§ 19. 1. Informacje o zakresie wiedzy i umiej´tnoÊci, jakie b´dà obj´te testem, przekazuje si´ komendantowi szko∏y celem opracowania pytaƒ i zadaƒ testowych, w tym zadaƒ z cz´Êci praktycznej.

§ 25. 1. Ka˝de pytanie w cz´Êci pisemnej testu zawiera nie mniej ni˝ trzy mo˝liwoÊci odpowiedzi. Pytania zawierajà co najmniej jednà odpowiedê poprawnà.

2. Komendant szko∏y, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania informacji o zakresie wiedzy i umiej´tnoÊci ustalonym przez organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji, opracowuje pytania i zadania testowe oraz kryteria oceny.

2. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie
w cz´Êci pisemnej ustala si´ jednakowà liczb´ punktów, z tym ˝e w przypadku gdy wi´cej odpowiedzi ni˝
jedna jest prawid∏owych, ˝eby uzyskaç punkty nale˝y
wskazaç wszystkie poprawne odpowiedzi.
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3. W cz´Êci ustnej ka˝da odpowiedê jest oceniana
w skali od 0 do 5 punktów.
4. W cz´Êci praktycznej zadanie jest punktowane
w skali od 0 do 5 punktów — w zale˝noÊci od stopnia
prawid∏owoÊci jego wykonania.
5. Wynik testu okreÊla si´ jako pozytywny albo negatywny.
6. Wynik testu uznaje si´ za pozytywny, w przypadku gdy wnioskodawca uzyska∏ co najmniej 70 %
punktów mo˝liwych do uzyskania.
§ 26. 1. Test jest przeprowadzany przez zespó∏ egzaminacyjny powo∏any przez komendanta szko∏y,
sk∏adajàcy si´ z nie mniej ni˝ trzech, lecz nie wi´cej ni˝
dziewi´ciu osób posiadajàcych wiedz´, umiej´tnoÊci
i doÊwiadczenie w zakresie problematyki testu.
2. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego wchodzà
osoby o kwalifikacjach co najmniej równorz´dnych
z kwalifikacjami, o których uznanie wyst´puje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu stra˝aka —
o kwalifikacjach co najmniej technika po˝arnictwa.
3. Do zadaƒ zespo∏u egzaminacyjnego nale˝y
w szczególnoÊci:
1) przeprowadzenie testu;
2) dokonanie oceny testu.
§ 27. Pytania i zadania sà umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplowanych przez komendanta szko∏y, w której test jest
przeprowadzany.
§ 28. Ocena testu jest dokonywana w terminie
7 dni od dnia jego przeprowadzenia.
§ 29. Niezw∏ocznie po dokonaniu oceny testu,
o której mowa w § 28, zespó∏ egzaminacyjny sporzàdza protokó∏ przebiegu testu zawierajàcy w szczególnoÊci:

2. Wnioskodawcy nie przys∏uguje zwrot poniesionych kosztów w przypadku odstàpienia od testu umiej´tnoÊci.
3. Ponowne przystàpienie do testu wymaga z∏o˝enia nowego wniosku, chyba ˝e nieprzystàpienie do testu nastàpi∏o z uzasadnionej przyczyny.
4. Nieprzystàpienie wnioskodawcy do testu jest
oceniane i usprawiedliwiane przez organ prowadzàcy
post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji w trybie
przewidzianym w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoÊci w pracy oraz
udzielania pracownikom zwolnieƒ od pracy (Dz. U.
Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1678).
5. Wnioskodawca, który nie przystàpi∏ do testu
z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi kosztów
ponownego przystàpienia do testu.
6. W przypadku negatywnej oceny testu, na wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, organ prowadzàcy
post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji umo˝liwia powtórne przystàpienie do testu w najbli˝szym
terminie.
7. W przypadku powtórnego przystàpienia do testu stosuje si´ odpowiednio przepisy § 16—30.
§ 32. 1. Przepisy § 16—31 stosuje si´ równie˝ do
osób, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, w przypadku gdy zamierzajà wykonywaç zawód in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa lub stra˝aka na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej po raz pierwszy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku in˝yniera po˝arnictwa, technika po˝arnictwa oraz stra˝aka, którzy uczestniczà w dzia∏aniach ratowniczych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie bilateralnych umów mi´dzynarodowych lub w ramach wspólnotowego mechanizmu
udzielania pomocy do spraw ochrony ludnoÊci.
Rozdzia∏ 4

1) wskazanie wnioskodawcy;
2) wskazanie szko∏y, w której test zosta∏ przeprowadzony;
3) sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego;
4) ocen´ testu;
5) podpisy cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego;
6) dat´ przeprowadzenia testu.
§ 30. W terminie 3 dni od dnia sporzàdzenia protoko∏u, o którym mowa w § 29, komendant szko∏y,
w której zosta∏ przeprowadzony test, przekazuje ocen´ wnioskodawcy i organowi prowadzàcemu post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji.
§ 31. 1. Nieprzystàpienie do testu w wyznaczonym
terminie bez usprawiedliwienia uwa˝a si´ za odstàpienie wnioskodawcy od testu.

Poz. 1584

Przepis koƒcowy
§ 33. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.4)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
———————
4)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego
i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie
uznania nabytych w niektórych paƒstwach kwalifikacji do
wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa, technika
po˝arnictwa lub stra˝aka (Dz. U. Nr 11, poz. 85), które
utraci∏o moc z dniem 20 paêdziernika 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394).

