
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykony-
wania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954
oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adaptacyj-

nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad od-
bywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) organie prowadzàcym post´powanie — oznacza to

ministra w∏aÊciwego do spraw administracji pu-
blicznej albo organ wskazany w trybie okreÊlonym
w art. 4a ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z póên. zm.2));

2) przedsi´biorcy — oznacza to przedsi´biorc´ w ro-
zumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, 
poz. 96, z póên. zm.3));

3) stronach podmiotowych — oznacza to strony Biu-
letynu Informacji Publicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271), utworzone, utrzymywane i aktu-
alizowane przez organ prowadzàcy post´powanie;

4) zak∏adzie górniczym — oznacza to zak∏ad górniczy
w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

§ 3. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego al-
bo testu umiej´tnoÊci jest stwierdzana w formie posta-
nowienia wydanego w toku post´powania w sprawie
uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczego za-
wodu regulowanego, zwanego dalej „post´powaniem”.

2. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, wyst´puje do organu prowadzà-
cego post´powanie z wnioskiem o odbycie sta˝u adapta-
cyjnego albo przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest do-
st´pny na stronach podmiotowych.

§ 4. Organ prowadzàcy post´powanie przekazuje
postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z ko-
pià dokumentacji zawierajàcej informacj´ o posiada-
nych kwalifikacjach, w tym o wykszta∏ceniu i doÊwiad-
czeniu zawodowym wnioskodawcy:

1) przedsi´biorcy, w którego zak∏adzie górniczym ma
byç odbywany sta˝ adaptacyjny;

2) komisji egzaminacyjnej przygotowujàcej i przepro-
wadzajàcej test umiej´tnoÊci.

§ 5. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia na stronach podmiotowych informacje o wymaga-
niach kwalifikacyjnych dla ka˝dego rodzaju górniczego
zawodu regulowanego.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 6. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ w zak∏adzie gór-
niczym.

§ 7. 1. Wnioskodawca wraz z wnioskiem, o którym
mowa w § 3 ust. 2, sk∏ada:

1) formularz zg∏oszeniowy;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych 
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, 
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r.
Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, 
poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954,
Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, 
Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, 
Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, 
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, 
poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 64, poz. 592, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774 i Nr 96, 
poz. 874.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, 
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055.



2) dokument zawierajàcy zobowiàzanie si´ przedsi´bior-
cy do nawiàzania z wnioskodawcà stosunku prawne-
go, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia
26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwali-
fikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

2. W formularzu zg∏oszeniowym wnioskodawca
wskazuje przedsi´biorc´, który zobowiàza∏ si´ nawià-
zaç z nim stosunek prawny w celu odbywania przez
wnioskodawc´ sta˝u adaptacyjnego.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
przedsi´biorca okreÊla:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawià˝e stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawià˝e stosunek prawny;

4) informacj´ o obowiàzkach, jakie powierzy wniosko-
dawcy.

4. Wzór formularza zg∏oszeniowego stanowi za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

5. Wzór formularza zg∏oszeniowego jest dost´pny
na stronach podmiotowych.

§ 8. W celu odbycia sta˝u adaptacyjnego u przed-
si´biorcy wskazanego w formularzu zg∏oszeniowym,
wnioskodawca jest zatrudniany na podstawie umowy
o prac´ albo odbywa sta˝, bez wynagrodzenia lub za
wynagrodzeniem, na podstawie umowy cywilnopraw-
nej — na warunkach okreÊlonych pomi´dzy wniosko-
dawcà a przedsi´biorcà.

§ 9. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ pod nadzorem
opiekuna sta˝u, którym mo˝e byç osoba kierownictwa
lub dozoru ruchu posiadajàca kwalifikacje, o uznanie
których wyst´puje wnioskodawca.

2. Opiekuna sta˝u wyznacza kierownik ruchu zak∏a-
du górniczego, w którym odbywany jest sta˝.

3. Zmiana opiekuna sta˝u mo˝e nastàpiç z powodu:

1) braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nienia czynnoÊci
przez opiekuna sta˝u;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy z∏o˝one-
go nie póêniej ni˝ na trzy miesiàce przed zakoƒcze-
niem sta˝u adaptacyjnego;

3) umotywowanej proÊby opiekuna sta˝u z∏o˝onej nie
póêniej ni˝ na trzy miesiàce przed zakoƒczeniem
sta˝u adaptacyjnego.

4. Zmiany opiekuna sta˝u dokonuje kierownik ru-
chu zak∏adu górniczego, w którym odbywany jest sta˝.

§ 10. 1. Sta˝ adaptacyjny jest odbywany zgodnie
z programem sta˝u adaptacyjnego.

2. Program sta˝u adaptacyjnego ustala opiekun sta-
˝u po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 3
ust. 1, oraz kopii dokumentacji, o której mowa w § 4.

3. Program sta˝u adaptacyjnego jest ustalany dla
ka˝dego wnioskodawcy indywidualnie, po szczegó∏owej
analizie dotychczas posiadanych umiej´tnoÊci wynikajà-
cych z dokumentacji zgromadzonej w toku post´powa-
nia oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezb´dny
dla spe∏nienia wymagaƒ kwalifikacyjnych okreÊlonych
w przepisach regulacyjnych dla wskazanego przez wnio-
skodawc´ górniczego zawodu regulowanego.

4. Program sta˝u adaptacyjnego zatwierdza kie-
rownik ruchu zak∏adu górniczego, w którym odbywany
jest sta˝.

§ 11. Ustalajàc program sta˝u adaptacyjnego,
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci:

1) dotychczasowe doÊwiadczenie zawodowe wnio-
skodawcy i wymagania stawiane dla danego ro-
dzaju górniczego zawodu regulowanego;

2) organizacj´ i zasady funkcjonowania zak∏adu górni-
czego, w zakresie obowiàzujàcych w tym zak∏adzie
przepisów oraz zasad bezpieczeƒstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego, wyst´pujà-
cych zagro˝eƒ, a tak˝e porzàdku i dyscypliny pracy.

§ 12. 1. D∏ugoÊç sta˝u adaptacyjnego okreÊla posta-
nowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Na wniosek wnioskodawcy z∏o˝ony w toku po-
st´powania organ prowadzàcy post´powanie mo˝e
przed∏u˝yç sta˝ adaptacyjny.

3. Je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 2, zosta∏ z∏o-
˝ony w trakcie odbywania sta˝u adaptacyjnego, organ
prowadzàcy post´powanie przed∏u˝a lub odmawia prze-
d∏u˝enia sta˝u po zapoznaniu si´ z opinià kierownika ru-
chu zak∏adu górniczego, w którym sta˝ jest odbywany.

§ 13. Sta˝ adaptacyjny rozpoczyna si´ w terminie
uzgodnionym przez wnioskodawc´ z przedsi´biorcà.

§ 14. Prawid∏owy przebieg sta˝u adaptacyjnego za-
pewnia kierownik ruchu zak∏adu górniczego, w którym
odbywany jest sta˝.

§ 15. 1. Opiekun sta˝u, za poÊrednictwem kierownika
ruchu zak∏adu górniczego, przekazuje przedsi´biorcy in-
formacj´ o realizacji przez wnioskodawc´ zadaƒ wynika-
jàcych z zatwierdzonego programu sta˝u adaptacyjnego.

2. Terminy przekazywania informacji, o których
mowa w ust. 1, ustala przedsi´biorca.

§ 16. Organ prowadzàcy post´powanie sprawuje
nadzór nad odbywaniem sta˝u adaptacyjnego w szcze-
gólnoÊci poprzez:

1) kontrol´ realizacji programu sta˝u;

2) kontrol´ warunków odbywania sta˝u;

3) kontrol´ obecnoÊci w czasie sta˝u;

4) obserwacj´ pracy wykonywanej przez wniosko-
dawc´ w czasie sta˝u;

5) gromadzenie informacji o przebiegu sta˝u.
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§ 17. 1. Oceny sta˝u adaptacyjnego dokonuje opie-
kun sta˝u wraz z kierownikiem ruchu zak∏adu górnicze-
go, w którym odbywany jest sta˝, nie póêniej ni˝ w cià-
gu czternastu dni od daty zakoƒczenia sta˝u.

2. Dokonujàc oceny sta˝u adaptacyjnego, bierze si´
pod uwag´, czy wnioskodawca uzyska∏:

1) umiej´tnoÊç wykonywania wymaganych dla dane-
go górniczego zawodu regulowanego czynnoÊci
w ruchu zak∏adu górniczego;

2) znajomoÊç obowiàzujàcych w danym zak∏adzie
górniczym przepisów oraz zasad bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjali-
stycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego,
wyst´pujàcych zagro˝eƒ, a tak˝e porzàdku i dyscy-
pliny pracy;

3) znajomoÊç sposobu post´powania w sytuacjach
awaryjnych;

4) znajomoÊç sposobu bezpiecznego wykonywania
pracy.

3. Ocena sta˝u adaptacyjnego jest dokonywana
w formie raportu opiekuna sta˝u i wniosków kierowni-
ka ruchu zak∏adu górniczego, w którym odbywany jest
sta˝, zawierajàcego uzasadnione stwierdzenie o przy-
gotowaniu do samodzielnego wykonywania górnicze-
go zawodu regulowanego albo o jego braku.

4. Ocena sta˝u adaptacyjnego jest potwierdzana
podpisami przez opiekuna sta˝u oraz kierownika ruchu
zak∏adu górniczego, w którym odbywany jest sta˝,
a nast´pnie przekazywana przedsi´biorcy.

§ 18. Ocena sta˝u adaptacyjnego jest przekazywa-
na przez przedsi´biorc´, w terminie trzech dni od dnia
jej otrzymania, wnioskodawcy, na adres wskazany we
wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz organowi
prowadzàcemu post´powanie.

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 19. 1. Testy umiej´tnoÊci sà przeprowadzane
przez w∏aÊciwe komisje egzaminacyjne dzia∏ajàce na
podstawie rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia
11 czerwca 2002 r.  sprawie kwalifikacji wymaganych
od osób kierownictwa i dozoru ruchu zak∏adów górni-
czych, mierniczego górniczego i geologa górniczego
oraz wykazu stanowisk w ruchu zak∏adu górniczego,
które wymagajà szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84,
poz. 755) lub rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa gór-
niczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838).

2. Testy umiej´tnoÊci sà przeprowadzane dwa razy
w roku.

3. Terminy testów umiej´tnoÊci ustala organ pro-
wadzàcy post´powanie najpóêniej do dnia 15 grudnia
na rok nast´pny oraz podaje do publicznej wiadomoÊci
na stronach podmiotowych.

§ 20. 1. Wnioskodawca, który z∏o˝y∏ wniosek o prze-
prowadzenie testu umiej´tnoÊci wczeÊniej ni˝ na trzy
miesiàce przed ustalonym terminem testu, odbywa
test w tym terminie.

2. Wnioskodawca mo˝e wystàpiç o odbycie testu
w kolejnym terminie.

§ 21. 1. Test umiej´tnoÊci opracowuje przewodni-
czàcy komisji egzaminacyjnej przeprowadzajàcej test.

2. Do opracowania testu umiej´tnoÊci przepis § 10
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 22. 1. Test umiej´tnoÊci jest przeprowadzany
w formie pisemnej z zachowaniem zasady anonimo-
woÊci, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli ze wzgl´du na chorob´ lub niepe∏nospraw-
noÊç wnioskodawcy nie jest mo˝liwe przeprowadzenie
testu umiej´tnoÊci z zachowaniem anonimowoÊci, test
przeprowadza si´ w formie mo˝liwej do wykonania
przez wnioskodawc´, odnotowanej na arkuszu testu;
ocena takiego testu jest dokonywana niezw∏ocznie po
jego zakoƒczeniu.

§ 23. Test umiej´tnoÊci jest przeprowadzany w j´-
zyku polskim.

§ 24. Arkusze testu sà przygotowywane i przecho-
wywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych ich nie-
uprawnione ujawnienie wnioskodawcy przed rozpo-
cz´ciem testu.

§ 25. 1. Test umiej´tnoÊci sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝
stu zagadnieƒ lub pytaƒ.

2. Ka˝de z zagadnieƒ lub pytaƒ zawiera nie mniej
ni˝ trzy mo˝liwoÊci rozwiàzania lub odpowiedzi.

3. Co najmniej 90% zagadnieƒ lub pytaƒ zawiera jed-
no rozwiàzanie poprawne albo jednà odpowiedê popraw-
nà. Pozosta∏e zagadnienia lub pytania mogà zawieraç wi´-
cej ni˝ jedno rozwiàzanie lub odpowiedê poprawnà.

§ 26. Zagadnienia i pytania oraz mo˝liwoÊci rozwià-
zaƒ albo odpowiedzi sà umieszczane na jednostronnie
zadrukowanych arkuszach testu ostemplowanych
przez przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej.

§ 27. 1. Rozwiàzania zagadnieƒ oraz odpowiedzi na
pytania sà punktowane.

2. Za ka˝de prawid∏owe rozwiàzanie zagadnienia
oraz ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie ustala
si´ jednakowà liczb´ punktów, z tym ˝e w przypadku,
gdy wi´cej ni˝ jedno rozwiàzanie lub odpowiedê sà
prawid∏owe, dla zdobycia punktów za takie zagadnie-
nie lub pytanie nale˝y wskazaç jako poprawne wszyst-
kie rozwiàzania lub odpowiedzi.

§ 28. 1. Oceny testu umiej´tnoÊci oraz ustalenia je-
go wyniku dokonuje komisja egzaminacyjna w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od daty przeprowadzenia
testu umiej´tnoÊci.
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2. Zaliczenie testu umiej´tnoÊci nast´puje w przy-
padku, gdy wnioskodawca uzyska wi´cej ni˝ 66%
punktów mo˝liwych do uzyskania.

3. Kryteria oceny testu umiej´tnoÊci, wymienione
w § 27 ust. 2, sà dost´pne dla wnioskodawcy w komi-
sji egzaminacyjnej przeprowadzajàcej test umiej´t-
noÊci oraz umieszczane na arkuszu testu umiej´tno-
Êci.

§ 29. Komisja egzaminacyjna przekazuje wynik te-
stu umiej´tnoÊci, w terminie trzech dni od dnia jego
ustalenia:

1) wnioskodawcy, na adres wskazany we wniosku,
o którym mowa w § 3 ust. 2;

2) organowi prowadzàcemu post´powanie.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji 
z dnia 13 czerwca 2003 r. (poz.1164)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O ODBYCIE STA˚U ADAPTACYJNEGO/PRZEPROWADZENIE TESTU UMIEJ¢TNOÂCI1)

.......................................................................................................................... wnosi o odbycie sta˝u adaptacyjnego
(imi´ i nazwisko)

/przeprowadzenie w terminie najbli˝szym/ ................................................................ 2) testu umiej´tnoÊci1),

zgodnie z postanowieniem ............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(okreÊlenie organu prowadzàcego post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji)

z dnia ....................... w sprawie nr .................................

Zawiadomienia prosz´ kierowaç na adres ...................................................................................................................

...............................
(podpis)

1) Niepotrzebne skreÊliç.
2) Je˝eli wnioskodawca wyst´puje o przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci w terminie póêniejszym, powinien w wolnym polu wpisaç

wnioskowanà dat´ zgodnie z § 20 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 125, poz. 1164).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZG¸OSZENIOWEGO

.................................................................................................... odb´dzie sta˝ adaptacyjny w ....................................
(imi´ i nazwisko)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres przedsi´biorcy)

...............................
(podpis)


