
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

— w zawodach regulowanych in˝yniera po˝arnictwa
i technika po˝arnictwa.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 

1) organ prowadzàcy post´powanie — ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych albo organ wska-
zany w trybie okreÊlonym w art. 4a ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z póên. zm.2));

2) jednostka organizacyjna — jednostk´ organizacyjnà
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w rozumieniu art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516);

3) strony podmiotowe — strony Biuletynu Informacji
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej

———————
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.

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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z dnia 13 czerwca 2003 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒstwach
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(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271), utworzone, utrzymywane i aktualizowa-
ne przez organ prowadzàcy post´powanie;

4) szko∏a — szko∏´ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ro-
zumieniu art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

§ 3. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo testu umiej´tnoÊci stwierdza si´ w postanowieniu
wydanym w toku post´powania o uznanie nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifi-
kacji do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa
lub technika po˝arnictwa, zwanego dalej „post´powa-
niem”.

2. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, wyst´puje z wnioskiem o od-
bycie sta˝u adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu
umiej´tnoÊci do organu prowadzàcego post´powanie.

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

§ 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) jednostce organizacyjnej, w której ma byç odbywa-
ny sta˝ adaptacyjny;

2) szkole, która przygotowuje i przeprowadza test
umiej´tnoÊci.

§ 5. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia na stronach podmiotowych informacje o wymaga-
niach kwalifikacyjnych dla zawodu in˝yniera po˝arnic-
twa i technika po˝arnictwa, testach umiej´tnoÊci oraz
sta˝ach adaptacyjnych, w tym jednostkach organiza-
cyjnych, w których sà one odbywane. 

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 6. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ w jednostce or-
ganizacyjnej.

§ 7. Wnioskodawca wybiera jednostk´ organizacyj-
nà, w której ma odbywaç sta˝ adaptacyjny, w ramach
stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, na wa-
runkach okreÊlonych mi´dzy wnioskodawcà a tà jed-
nostkà, bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem.
Organ prowadzàcy post´powanie wyra˝a pisemnà
zgod´ na wybór wnioskodawcy.

§ 8. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ pod nadzorem
opiekuna sta˝u, którym mo˝e byç osoba posiadajàca
kwalifikacje co najmniej równorz´dne z kwalifikacjami,
o uznanie których wyst´puje wnioskodawca. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której sta˝
jest odbywany, wyznacza opiekuna sta˝u.

3. Zmiana opiekuna sta˝u przez kierownika jednost-
ki organizacyjnej, w której sta˝ jest odbywany, 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.

§ 9. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ zgodnie z pro-
gramem sta˝u ustalonym indywidualnie dla ka˝dego
wnioskodawcy przez kierownika jednostki organizacyj-
nej, w której jest odbywany.

2. Program sta˝u adaptacyjnego ustala si´ na pod-
stawie:

1) Êwiadectw i dyplomów oraz innych dokumentów
potwierdzajàcych posiadane przez wnioskodawc´
kwalifikacje;

2) okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci w zawodzie in˝yniera po-
˝arnictwa lub technika po˝arnictwa;

3) okresu sta˝u niezb´dnego do nabycia umiej´tnoÊci
do wykonywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa
lub technika po˝arnictwa na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej;

4) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu in˝yniera
po˝arnictwa lub technika po˝arnictwa na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i w paƒstwie wniosko-
dawcy.

3. Program sta˝u adaptacyjnego przedstawia si´
wnioskodawcy, który przed rozpocz´ciem sta˝u mo˝e
wnieÊç uwagi do programu, w szczególnoÊci dotyczà-
ce zakresu wiedzy i umiej´tnoÊci nabytych w paƒstwie
wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia jego otrzy-
mania. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której sta˝
ma byç odbywany, powiadamia pisemnie wniosko-
dawc´ o uwzgl´dnieniu uwag zg∏oszonych przez wnio-
skodawc´ do programu sta˝u adaptacyjnego bàdê
o przyczynach ich nieuwzgl´dnienia.

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

§ 11. Sta˝ adaptacyjny rozpoczyna si´ w terminie
uzgodnionym przez wnioskodawc´ z kierownikiem
jednostki organizacyjnej, w której sta˝ ma byç odbywa-
ny. 

§ 12. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia
prawid∏owy przebieg sta˝u adaptacyjnego.

§ 13. W okresie odbywania sta˝u adaptacyjnego
wnioskodawca jest obowiàzany do przestrzegania: 

1) porzàdku organizacyjno-prawnego jednostki orga-
nizacyjnej;



2) programu sta˝u;

3) prowadzenia dziennika sta˝u.

§ 14. 1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg sta-
˝u adaptacyjnego w dzienniku sta˝u otrzymywanym
od kierownika jednostki organizacyjnej, w której sta˝
jest odbywany, i prowadzonym w formie ustalonej
przez tego kierownika.

2. Opiekun sta˝u potwierdza w∏asnor´cznym pod-
pisem w dzienniku sta˝u zgodnoÊç jego przebiegu
z programem sta˝u.

§ 15. Organ prowadzàcy post´powanie sprawuje
nadzór nad przebiegiem 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.

§ 16. 1. Zaliczenia sta˝u adaptacyjnego dokonuje
si´ na podstawie oceny nabytej przez wnioskodawc´
umiej´tnoÊci.

2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1,
organ powo∏uje zespó∏ sk∏adajàcy si´ co najmniej
z 3 osób posiadajàcych kwalifikacje co najmniej
równorz´dne z kwalifikacjami, o uznanie których
wyst´puje wnioskodawca, zwany dalej „zespo-
∏em”.

3. Zespó∏ dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika sta˝u potwierdzajàcego realizacj´ pro-
gramu;

2) opinii opiekuna o przebiegu sta˝u i osiàgni´ciach
wnioskodawcy;

3) opinii kierownika jednostki organizacyjnej,
w której sta˝ by∏ odbywany, o przygotowaniu
wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania
zawodu in˝yniera po˝arnictwa lub technika po-
˝arnictwa. 

4. Oceny dokonuje si´ w obecnoÊci wnioskodawcy.

5. Z dokonanej oceny zespó∏ sporzàdza protokó∏,
w którym przedstawia organowi wniosek o zaliczenie
lub niezaliczenie sta˝u wraz z uzasadnieniem.

6. W przypadku negatywnej oceny nabytych przez
wnioskodawc´ umiej´tnoÊci zespó∏ mo˝e zapropono-
waç przed∏u˝enie sta˝u adaptacyjnego na czas okreÊlo-
ny.

§ 17. Organ zalicza, przed∏u˝a albo nie zalicza sta˝u
adaptacyjnego. 

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 18. 1. Test umiej´tnoÊci przeprowadza szko∏a. 

2. Organ prowadzàcy post´powanie ustala termin
testu umiej´tnoÊci, wskazuje szko∏´ do jego przepro-
wadzenia, zgodnie z profilem jej dzia∏ania, oraz miejsce
przeprowadzenia testu i zawiadamia o tym wniosko-
dawc´, co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym
dniem przeprowadzenia testu.

3. Przeprowadza si´ nast´pujàce rodzaje testu
umiej´tnoÊci: 

1) test teoretyczny — w formie testu pisemnego sk∏a-
dajàcego si´ z nie wi´cej ni˝ 50 pytaƒ lub wypowie-
dzi ustnej na wylosowany przez wnioskodawc´ ze-
staw sk∏adajàcy si´ z nie wi´cej ni˝ 5 pytaƒ;

2) test praktyczny — w formie wykonania pracy
sprawdzajàcej wybrane umiej´tnoÊci z zakresu za-
wodu in˝yniera po˝arnictwa lub technika po˝arnic-
twa.

4. Test umiej´tnoÊci z zakresu znajomoÊci prawa
polskiego przeprowadza si´ w formie testu pisemnego.

5. O rodzaju i formie testu umiej´tnoÊci decyduje or-
gan prowadzàcy post´powanie, z zastrze˝eniem ust. 4.

6. Organ prowadzàcy post´powanie mo˝e ∏àczyç
test praktyczny z testem teoretycznym.

7. Informacje o terminie, miejscu przeprowadzania,
rodzaju, formie i kryteriach oceny testu umiej´tnoÊci
udost´pnia si´ wnioskodawcy w szkole przeprowadza-
jàcej test.

§ 19. 1. Zakres wiedzy i umiej´tnoÊci obj´tych te-
stem umiej´tnoÊci ustala indywidualnie dla ka˝dego
wnioskodawcy organ prowadzàcy post´powanie na
podstawie: 

1) programu kszta∏cenia odbytego przez wnioskodaw-
c´ w paƒstwie wnioskodawcy;

2) zakresu wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujàcych
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dne do wykony-
wania zawodu in˝yniera po˝arnictwa lub technika
po˝arnictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wymaganej znajomoÊci prawa polskiego do wyko-
nywania zawodu in˝yniera po˝arnictwa lub techni-
ka po˝arnictwa;

4) okresu praktyki zawodowej i nabytych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci w zawodzie in˝yniera po-
˝arnictwa lub technika po˝arnictwa w paƒstwie
wnioskodawcy;

5) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu in˝yniera
po˝arnictwa lub technika po˝arnictwa na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i w paƒstwie wniosko-
dawcy.
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2. Organ przekazuje wnioskodawcy ustalony zakres
wiedzy i umiej´tnoÊci, jaki zostanie obj´ty testem umie-
j´tnoÊci, do którego wnioskodawca mo˝e zg∏osiç uwa-
gi w terminie 7 dni od przekazania mu tego zakresu.

3. Organ prowadzàcy post´powanie powiadamia
pisemnie wnioskodawc´ o uwzgl´dnieniu uwag zg∏o-
szonych przez wnioskodawc´ do zakresu wiedzy
i umiej´tnoÊci, jaki zostanie obj´ty testem umiej´tno-
Êci, bàdê o przyczynach ich nieuwzgl´dnienia.

4. Zakres wiedzy i umiej´tnoÊci, jaki zostanie obj´-
ty testem umiej´tnoÊci, przekazuje si´ komendantowi
szko∏y celem opracowania pytaƒ i zadaƒ testowych,
w tym zadaƒ w teÊcie praktycznym.

5. Komendant szko∏y, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania ustalonego przez organ prowadzàcy post´-
powanie zakresu wiedzy i umiej´tnoÊci, opracuje pyta-
nia i zadania testowe.

6. Ka˝de z pytaƒ zawiera nie mniej ni˝ trzy mo˝liwo-
Êci odpowiedzi.

7. Co najmniej 70% pytaƒ zawiera jednà odpowiedê
poprawnà. Pozosta∏e pytania mogà zawieraç wi´cej ni˝
jednà odpowiedê poprawnà. 

8. Pytania i zadania, o których mowa w ust. 4, za-
twierdza organ prowadzàcy post´powanie. 

§ 20. 1. Test umiej´tnoÊci przeprowadza zespó∏ eg-
zaminacyjny powo∏any przez komendanta szko∏y,
w której test jest przeprowadzany. 

2. Zespó∏ egzaminacyjny sk∏ada si´ co najmniej
z trzech osób majàcych doÊwiadczenie w przeprowa-
dzaniu egzaminów w zakresie uprawnieƒ do wykony-
wania zawodu in˝yniera po˝arnictwa lub technika po-
˝arnictwa.

3. Do zadaƒ zespo∏u egzaminacyjnego nale˝y
w szczególnoÊci: 

1) przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci;

2) dokonanie oceny wyników testu umiej´tnoÊci;

3) sporzàdzenie protoko∏u. 

4. Czas trwania testu umiej´tnoÊci nie mo˝e prze-
kraczaç 360 minut. 

§ 21. Test umiej´tnoÊci przeprowadza si´ w j´zyku
polskim.

§ 22. Arkusze testu umiej´tnoÊci sà przygotowywa-
ne i przechowywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych
ich nieuprawnione ujawnienie wnioskodawcy przed
rozpocz´ciem testu.

§ 23. Zadania oraz pytania i mo˝liwoÊci odpowiedzi
sà umieszczane na jednostronnie zadrukowanych ar-
kuszach testu ostemplowanych przez kierownika szko-
∏y, w której test jest przeprowadzany.

§ 24. 1. Rozwiàzania zadaƒ oraz odpowiedzi na py-
tania testowe sà punktowane.

2. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie
ustala si´ jednakowà liczb´ punktów, z tym ˝e w przy-
padku gdy wi´cej ni˝ jedna odpowiedê jest prawid∏o-
wa, dla zdobycia punktów za takie pytanie nale˝y wska-
zaç jako poprawne wszystkie odpowiedzi.

3. Wykonanie zadania w praktycznym teÊcie umie-
j´tnoÊci punktuje si´ w zale˝noÊci od stopnia prawid∏o-
woÊci jego wykonania.

§ 25. Wynik testu okreÊla si´ jako pozytywny lub
negatywny. Za pozytywny uznaje si´ wynik testu, je˝e-
li wnioskodawca uzyska∏ co najmniej 75% ogólnej su-
my punktów.

§ 26. Z przeprowadzonego testu umiej´tnoÊci ze-
spó∏ egzaminacyjny sporzàdza protokó∏ zawierajàcy
okreÊlenie sk∏adu zespo∏u i wyniku testu umiej´tnoÊci
oraz podpisy cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego.

§ 27. 1. Oceny testu umiej´tnoÊci zespó∏ egzamina-
cyjny dokonuje w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od
dnia jego przeprowadzenia. 

2. Wynik testu umiej´tnoÊci komendant szko∏y,
w której test jest przeprowadzany, przekazuje, w termi-
nie 3 dni od dnia jego ustalenia:

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

2) organowi prowadzàcemu post´powanie.

§ 28. Na podstawie wyniku przeprowadzonego te-
stu umiej´tnoÊci organ prowadzàcy post´powanie za-
licza albo nie zalicza testu umiej´tnoÊci.

§ 29. 1. Nieprzystàpienie do testu umiej´tnoÊci
w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny
uwa˝a si´ za odstàpienie od testu umiej´tnoÊci.

2. Ponowne przystàpienie do testu umiej´tnoÊci
wymaga z∏o˝enia nowego wniosku, chyba ˝e nieprzy-
stàpienie do testu umiej´tnoÊci nastàpi∏o z uzasadnio-
nej przyczyny.

3. W przypadku nieprzystàpienia do testu umiej´t-
noÊci z uzasadnionej przyczyny organ prowadzàcy po-
st´powanie wyznacza ponownie termin, szko∏´ zobo-
wiàzanà do przeprowadzenia testu, zgodnie z profilem
jej dzia∏ania, oraz miejsce przeprowadzenia tego testu.

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∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 13 czerwca 2003 r. (poz. 1165)

WZÓR

WNIOSEK O ODBYCIE STA˚U ADAPTACYJNEGO/PRZEPROWADZENIE TESTU UMIEJ¢TNOÂCI*

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

testu umiej´tnoÊci*, zgodnie z postanowieniem ..........................................................................................................

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

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

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

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

* Niepotrzebne skreÊliç.


