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Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adapta-
cyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez
wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania
kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz try-
bu ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za od-
bycie sta˝u adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnios-
kodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz trybu
ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za prze-
prowadzenie testu umiej´tnoÊci

— w toku post´powania w sprawie uznania naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstwach cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania za-
wodu detektywa w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane-
go dalej „post´powaniem”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o detekty-
wie — oznacza to osob´ posiadajàcà licencj´, o której
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.
o us∏ugach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12,
poz. 110, z póên. zm.2)).

§ 3. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci stwierdza
si´ w postanowieniu wydanym w toku post´powa-
nia przez w∏aÊciwy organ okreÊlony w przepisach
ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,

z póên. zm.3)), zwany dalej „organem prowadzàcym
post´powanie”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, wyst´puje do organu prowa-
dzàcego post´powanie z wnioskiem o odbycie sta˝u
adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiej´t-
noÊci.

§ 4. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych informacje o wymaganiach kwalifikacyj-
nych dla zawodu detektywa, przyk∏ady testów umie-
j´tnoÊci oraz list´ przedsi´biorców prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug detektywi-
stycznych, deklarujàcych mo˝liwoÊç odbycia u nich
sta˝u adaptacyjnego.

§ 5. Sta˝ adaptacyjny i test umiej´tnoÊci przepro-
wadza si´ w j´zyku polskim.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 6. 1. Wnioskodawca we wniosku, o którym mo-
wa w § 3 ust. 2, wskazuje przedsi´biorc´ prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie us∏ug detekty-
wistycznych, zwanego dalej „przedsi´biorcà”, u któ-
rego zamierza odbywaç sta˝ adaptacyjny.

2. Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa
w § 3 ust. 2, do∏àcza dokument zawierajàcy zobowià-
zanie przedsi´biorcy do odbycia przez wnioskodawc´
u niego sta˝u adaptacyjnego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasa-
dach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

3. Przedsi´biorca nawiàzuje z wnioskodawcà sto-
sunek prawny na podstawie postanowienia, o którym
mowa w § 3 ust. 1.

4. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, przed-
si´biorca okreÊla w szczególnoÊci:

1) rodzaj stosunku prawnego b´dàcego podstawà
do odbycia sta˝u adaptacyjnego;

2) termin, w jakim zostanie nawiàzany stosunek
prawny z wnioskodawcà;

3) okres, na jaki zostanie nawiàzany stosunek praw-
ny z wnioskodawcà;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie o uznanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu detektywa

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152,
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505.
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4) zakres obowiàzków powierzonych wnioskodawcy
do wykonywania w czasie odbywania sta˝u ada-
ptacyjnego;

5) przewidywane koszty odbywania przez wniosko-
dawc´ sta˝u adaptacyjnego, a w przypadku gdy
podstawà odbywania sta˝u adaptacyjnego jest
umowa o prac´ lub odp∏atna umowa cywilno-
prawna — warunki wynagradzania wnioskodawcy.

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

§ 7. 1. W postanowieniu, o którym mowa w § 3
ust. 1, okreÊla si´ d∏ugoÊç oraz program sta˝u adapta-
cyjnego, zwany dalej „programem”.

2. Program i d∏ugoÊç sta˝u adaptacyjnego organ
prowadzàcy post´powanie ustala indywidualnie dla
wnioskodawcy na podstawie:

1) dokumentów poÊwiadczajàcych okres pracy za-
wodowej, Êwiadectw, dyplomów oraz innych do-
kumentów potwierdzajàcych posiadane przez
wnioskodawc´ kwalifikacje i nabyte umiej´tnoÊci;

2) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu detekty-
wa wykonywanego w Rzeczypospolitej Polskiej
i w paƒstwie wnioskodawcy;

3) wymaganej znajomoÊci prawa polskiego do wy-
konywania zawodu detektywa.

3. Organ prowadzàcy post´powanie przekazuje
przedsi´biorcy, u którego wnioskodawca b´dzie od-
bywa∏ sta˝ adaptacyjny, postanowienie, o którym mo-
wa w § 3 ust. 1, wraz z kopià dokumentów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1. Przekazanie dokumentów przed-
si´biorcy mo˝e nastàpiç w formie elektronicznej.

4. Organ prowadzàcy post´powanie informuje
wnioskodawc´ o sposobie prowadzenia dziennika
sta˝u adaptacyjnego.

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

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzàcy
post´powanie o terminie rozpocz´cia sta˝u adaptacyj-
nego.

§ 9. 1. Sta˝ adaptacyjny wnioskodawca odbywa
zgodnie z programem pod nadzorem detektywa, zwa-
nego dalej „opiekunem”, którego wyznacza przedsi´-
biorca.

2. Opiekun w czasie sta˝u adaptacyjnego:

1) okreÊla zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje realizacj´ powierzonych wnioskodawcy
zadaƒ;

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

4) sporzàdza okresowà ocen´ realizacji programu, co
najmniej raz na kwarta∏;

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

3. Zmiana opiekuna w trakcie sta˝u adaptacyjnego
nast´puje w szczególnoÊci z powodu:

1) braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nienia obowiàzków
przez opiekuna;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, z∏o˝o-
nego nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒcze-
niem sta˝u adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna, z∏o˝onego
nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed zakoƒczeniem
sta˝u adaptacyjnego.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 3, przedsi´biorca niezw∏ocznie dokonuje
zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawc´
oraz organ prowadzàcy post´powanie.

§ 10. 1. W trakcie odbywania sta˝u adaptacyjnego
wnioskodawca:

1) przestrzega porzàdku organizacyjno-prawnego
obowiàzujàcego u przedsi´biorcy;

2) realizuje program;

3) dokumentuje przebieg sta˝u adaptacyjnego
w dzienniku sta˝u adaptacyjnego otrzymanym od
przedsi´biorcy.

2. Opiekun potwierdza w∏asnor´cznym podpisem
w dzienniku sta˝u adaptacyjnego zgodnoÊç przebiegu
sta˝u adaptacyjnego z programem. Potwierdzenia ta-
kiego dokonuje si´ po zakoƒczeniu ka˝dego bloku te-
matycznego.

§ 11. 1. Organ prowadzàcy post´powanie wyzna-
cza przedstawiciela, który w jego imieniu sprawuje
nadzór nad przebiegiem sta˝u adaptacyjnego.

2. Przedstawiciel organu prowadzàcego post´po-
wanie sprawuje nadzór nad przebiegiem sta˝u ada-
ptacyjnego, w szczególnoÊci przez:

1) kontrol´ warunków odbywania sta˝u adaptacyjne-
go i realizacji programu;

2) kontrol´ obecnoÊci wnioskodawcy w trakcie trwa-
nia sta˝u adaptacyjnego;

3) kontrol´ prawid∏owoÊci prowadzenia dziennika
sta˝u adaptacyjnego;

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

5) kontrol´ post´pów wnioskodawcy w przysposo-
bieniu do samodzielnego wykonywania zawodu
detektywa;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu
sta˝u adaptacyjnego.
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3. Organ prowadzàcy post´powanie informuje
wnioskodawc´ i przedsi´biorc´ o wyznaczeniu przed-
stawiciela, który w jego imieniu sprawuje nadzór nad
przebiegiem sta˝u adaptacyjnego.

4. Przedstawiciel organu prowadzàcego post´po-
wanie sporzàdza na piÊmie sprawozdanie zawierajàce
wnioski wynikajàce z przeprowadzenia czynnoÊci,
o których mowa w ust. 2.

§ 12. 1. Oceny umiej´tnoÊci nabytych przez wnios-
kodawc´ w trakcie odbywania sta˝u adaptacyjnego,
zwanej dalej „ocenà”, nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia zakoƒczenia sta˝u adaptacyjnego, do-
konuje zespó∏ powo∏any przez organ prowadzàcy po-
st´powanie.

2. W sk∏ad zespo∏u wchodzi od 3 do 9 osób posia-
dajàcych wiedz´, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie w za-
kresie wynikajàcym z programu, powo∏anych spoÊród
pracowników organu prowadzàcego post´powanie.

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 przedsi´biorcy o przysposobieniu wniosko-
dawcy do samodzielnego wykonywania zawodu
detektywa;

4) sprawozdania, o którym mowa w § 11 ust. 4.

4. Z dokonanej oceny zespó∏ sporzàdza protokó∏
w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny.

5. Zespó∏ przekazuje ocen´ wnioskodawcy oraz or-
ganowi prowadzàcemu post´powanie w terminie
3 dni od dnia sporzàdzenia protoko∏u, o którym mowa
w ust. 4.

§ 13. 1. Wyliczenia kosztów, o których mowa w § 6
ust. 4 pkt 5, dokonuje przedsi´biorca, stosownie do
programu i czasu trwania sta˝u adaptacyjnego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wydatki na pokrycie
kosztów materia∏ów dydaktycznych i pomocy nauko-
wych, kosztów organizacyjno-technicznych, a tak˝e
kosztów zaj´ç szkoleniowych zapewniajàcych realiza-
cj´ programu.

2. W przypadku odbywania sta˝u adaptacyjnego
na podstawie umowy o prac´ albo odp∏atnej umowy
cywilnoprawnej, op∏ata z tytu∏u odbywania sta˝u ada-
ptacyjnego mo˝e byç, za zgodà wnioskodawcy wyra-
˝onà na piÊmie, potràcona z jego wynagrodzenia.

3. Wnioskodawca ponosi koszty wyliczone przez
przedsi´biorc´ w równych ratach p∏atnych z góry do
10 dnia ka˝dego miesiàca na rachunek bie˝àcy przed-
si´biorcy.

4. Je˝eli z przyczyn le˝àcych po stronie przedsi´-
biorcy sta˝ adaptacyjny nie mo˝e si´ odbyç lub nie
mo˝e byç kontynuowany, przedsi´biorca obowiàzany
jest poinformowaç niezw∏ocznie o tym fakcie wnios-
kodawc´ i przedstawiciela organu prowadzàcego po-
st´powanie.

5. Przedsi´biorca, w terminie 14 dni liczonych od
dnia powzi´cia informacji o niemo˝noÊci kontynu-
owania sta˝u adaptacyjnego bàdê jego cz´Êci z przy-
czyn le˝àcych po stronie przedsi´biorcy, zwraca wnios-
kodawcy rat´ poniesionà za okres, który nie mo˝e byç
przez organ prowadzàcy post´powanie zaliczony na
poczet okresu sta˝u adaptacyjnego.

§ 14. 1. W uzasadnionych przypadkach, na umoty-
wowany wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, przed
dokonaniem oceny, o której mowa w § 12 ust. 1, or-
gan prowadzàcy post´powanie mo˝e przed∏u˝yç sta˝
adaptacyjny na czas okreÊlony, nieprzekraczajàcy,
∏àcznie z odbytym ju˝ sta˝em, 2 lat.

2. Do przed∏u˝onego sta˝u adaptacyjnego stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 6—13.

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 15. 1. Miejsce i terminy przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci, zwanego dalej „testem”, organ prowa-
dzàcy post´powanie wyznacza dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu podawane sà
do publicznej wiadomoÊci w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronach podmiotowych ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw wewn´trznych, nie póêniej ni˝ na
6 miesi´cy przed wyznaczonym terminem przeprowa-
dzenia testu.

§ 16. Wnioskodawca sk∏ada wniosek o przeprowa-
dzenie testu nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed wy-
znaczonym terminem testu.

§ 17. Zakres wiedzy i umiej´tnoÊci obj´tych tes-
tem ustala indywidualnie dla wnioskodawcy organ
prowadzàcy post´powanie, bioràc pod uwag´:

1) program kszta∏cenia i szkolenia odbytego przez
wnioskodawc´ w paƒstwie wnioskodawcy;

2) zakres wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujàcych
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci niezb´dne do wykony-
wania zawodu detektywa w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3) wymaganà znajomoÊç prawa polskiego do wyko-
nywania zawodu detektywa;

4) okres praktyki zawodowej i nabyte przez wniosko-
dawc´ umiej´tnoÊci w zawodzie detektywa w paƒ-
stwie wnioskodawcy;

5) ró˝nice wynikajàce ze specyfiki zawodu detektywa
w Rzeczypospolitej Polskiej i w paƒstwie wniosko-
dawcy.

§ 18. 1. Organ prowadzàcy post´powanie dokonu-
je wyliczenia kosztów przeprowadzenia testu, w szcze-
gólnoÊci: powo∏ania zespo∏u egzaminacyjnego, wy-
nagrodzenia cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego, wy-
naj´cia sali, druku pytaƒ egzaminacyjnych oraz in-
nych kosztów organizacyjno-technicznych zwiàza-
nych z przeprowadzeniem testu, nie póêniej ni˝ na
30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia



Dziennik Ustaw Nr 234 — 13431 — Poz. 1585

testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone
z tytu∏u egzaminowania osób ubiegajàcych si´ o uzy-
skanie licencji detektywa.

2. Wnioskodawca ponosi koszty przeprowadzania
testu w postaci jednorazowej op∏aty, co najmniej na
14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia
testu, wniesionej na rachunek bie˝àcy organu prowa-
dzàcego post´powanie — subkonto dochodów.

3. W przypadku gdy test nie odb´dzie si´ z winy
organu prowadzàcego post´powanie, wnioskodawcy
zwraca si´ wniesionà op∏at´ na wskazany przez niego
rachunek bankowy.

§ 19. 1. Organ prowadzàcy post´powanie infor-
muje wnioskodawc´ o miejscu i terminie przeprowa-
dzenia testu, o ustalonym zakresie wiedzy i umiej´t-
noÊci, o którym mowa w § 17, oraz o wysokoÊci op∏a-
ty z tytu∏u przeprowadzenia testu, nie póêniej ni˝ na
21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadze-
nia testu.

2. Termin przeprowadzenia testu mo˝e ulec prze-
suni´ciu na umotywowanà proÊb´ wnioskodawcy
z∏o˝onà nie póêniej ni˝ na 7 dni przed wyznaczonym
terminem testu.

§ 20. Przyst´pujàc do testu, wnioskodawca okazu-
je dowód wniesienia op∏aty, o której mowa w § 18
ust. 2, oraz dokument poÊwiadczajàcy to˝samoÊç.

§ 21. 1. Test sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.

2. Cz´Êç pisemna testu obejmuje nie wi´cej ni˝
80 pytaƒ.

3. Cz´Êç ustna testu polega na wypowiedzi na wy-
losowany przez wnioskodawc´ zestaw pytaƒ, sk∏ada-
jàcy si´ z nie wi´cej ni˝ 10 pytaƒ.

4. ¸àczny czas trwania obu cz´Êci testu nie mo˝e
przekraczaç 210 minut.

§ 22. 1. Ka˝de z pytaƒ w cz´Êci pisemnej testu za-
wiera nie mniej ni˝ 3 mo˝liwoÊci odpowiedzi. Co naj-
mniej 60 % pytaƒ zawiera jednà odpowiedê prawid∏o-
wà.

2. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie
w cz´Êci pisemnej testu ustala si´ jednakowà liczb´
punktów, z tym ˝e w przypadku gdy wi´cej ni˝ jedna
odpowiedê jest prawid∏owa, dla zdobycia punktu na-
le˝y wskazaç wszystkie prawid∏owe odpowiedzi.

3. W cz´Êci ustnej testu ka˝da z odpowiedzi jest
oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

4. Wynik testu okreÊla si´ jako pozytywny albo ne-
gatywny.

5. Za pozytywny uznaje si´ wynik testu, je˝eli
wnioskodawca uzyska∏ co najmniej 70 % maksymal-
nej liczby punktów mo˝liwych do uzyskania.

§ 23. 1. Organ prowadzàcy post´powanie powo∏u-
je zespó∏ egzaminacyjny, w sk∏ad którego wchodzi od
3 do 9 osób posiadajàcych wiedz´, umiej´tnoÊci i do-

Êwiadczenie w zakresie zwiàzanym z problematykà
obj´tà testem.

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

1) przygotowanie testu;

2) przeprowadzenie testu;

3) ocena testu.

§ 24. Oceny testu zespó∏ egzaminacyjny dokonuje
w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

§ 25. 1. Niezw∏ocznie po dokonaniu oceny testu,
o której mowa w § 24, zespó∏ egzaminacyjny sporzà-
dza protokó∏ zawierajàcy w szczególnoÊci:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego;

3) wynik testu;

4) czas rozpocz´cia i zakoƒczenia testu;

5) ewentualne uwagi cz∏onków zespo∏u egzamina-
cyjnego co do przebiegu testu.

2. Protokó∏ podpisujà wszyscy cz∏onkowie zespo∏u
egzaminacyjnego.

§ 26. Zespó∏ egzaminacyjny przekazuje ocen´ tes-
tu wnioskodawcy oraz organowi prowadzàcemu po-
st´powanie w terminie 3 dni od dnia sporzàdzenia
protoko∏u, o którym mowa w § 25.

§ 27. 1. Nieprzystàpienie przez wnioskodawc´ do
testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej
przyczyny uwa˝a si´ za odstàpienie od testu.

2. Ponowne przystàpienie do testu wymaga z∏o˝e-
nia nowego wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2,
chyba ˝e nieprzystàpienie do testu nastàpi∏o z uzasad-
nionej przyczyny.

3. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia, w któ-
rym test mia∏ byç przeprowadzony, mo˝e z∏o˝yç orga-
nowi prowadzàcemu post´powanie pisemne oÊwiad-
czenie o przyczynie nieprzystàpienia do testu w wy-
znaczonym terminie. Organ prowadzàcy post´powa-
nie ocenia przyczyn´ nieprzystàpienia do testu w wy-
znaczonym terminie, kierujàc si´ przepisami o uspra-
wiedliwianiu nieobecnoÊci w pracy.

4. W przypadku nieprzystàpienia do testu z uspra-
wiedliwionej przyczyny le˝àcej po stronie wniosko-
dawcy organ prowadzàcy post´powanie wyznacza
ponownie miejsce i termin przeprowadzenia testu.

5. Wnioskodawca, który nie przystàpi∏ do testu
z usprawiedliwionej przyczyny le˝àcej po stronie
wnioskodawcy, nie ponosi dodatkowych kosztów z ty-
tu∏u ponownego przystàpienia do testu.

6. Wnioskodawcy, który nie przystàpi∏ do testu
z usprawiedliwionej przyczyny le˝àcej po stronie
wnioskodawcy, a po wyznaczeniu ponownego miej-
sca i terminu przeprowadzenia testu wycofa∏ wniosek,
o którym mowa w § 16, przys∏uguje zwrot wniesionej
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op∏aty po potràceniu kosztów zwiàzanych z przele-
wem. W przypadku gdy test by∏ organizowany tylko
dla jednego wnioskodawcy, od kwoty podlegajàcej
zwrotowi odlicza si´ rzeczywiste koszty poniesione
przez organ prowadzàcy post´powanie w zwiàzku
z umo˝liwieniem przeprowadzenia testu.

7. Zwrotu op∏aty za przeprowadzenie testu, o któ-
rym mowa w ust. 6, organ prowadzàcy post´powanie
dokonuje w terminie 14 dni od dnia ponownie wyzna-
czonego terminu przeprowadzenia testu, na rachunek
bankowy wskazany przez wnioskodawc´.

§ 28. 1. W przypadku negatywnego wyniku testu,
na wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´, organ pro-
wadzàcy post´powanie umo˝liwia ponowne jedno-
krotne przystàpienie do testu w najbli˝szym termi-
nie.

2. Do ponownego przystàpienia do testu stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 15—27.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 29. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.4)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
1 lutego 2005 r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i tes-
tu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania
nabytych w niektórych paƒstwach kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu detektywa (Dz. U. Nr 30, poz. 261), które
utraci∏o moc z dniem 20 paêdziernika 2008 r. na podsta-
wie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394).


