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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
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 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 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 wnios-
kodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz tryb po-
noszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za przepro-
wadzenie 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 Hand-
lu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, kwalifikacji do wykonywania górniczych za-
wodów regulowanych, zwanego dalej „post´powa-
niem”.

§ 2. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ albo test umie-
j´tnoÊci przeprowadza si´ dla poszczególnych górni-
czych zawodów regulowanych, zwanych dalej „zawo-
dami górniczymi”.

§ 3. Je˝eli wnioskodawca wystàpi∏ z wnioskiem
o uznanie kwalifikacji do wykonywania wi´cej ni˝ jed-
nego zawodu górniczego, sta˝ adaptacyjny odbywa
si´ albo test umiej´tnoÊci przeprowadza si´ osobno
dla ka˝dego zawodu górniczego.

§ 4. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci stwierdza,
w drodze postanowienia wydanego w toku post´po-
wania, minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska albo
podmiot wskazany w trybie okreÊlonym w art. 4a

ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, z póên. zm.2)), zwani dalej „organem prowa-
dzàcym post´powanie”.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´ okres trwania sta˝u adaptacyjnego oraz
ustala jego program, a tak˝e okreÊla si´ tematyk´ te-
stu umiej´tnoÊci.

3. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru mi´dzy
sta˝em adaptacyjnym a testem umiej´tnoÊci oraz wy-
st´puje do organu prowadzàcego post´powanie
z wnioskiem o odbycie sta˝u adaptacyjnego albo
przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci.

§ 5. Organ prowadzàcy post´powanie, po otrzy-
maniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 3, przeka-
zuje postanowienie, o którym mowa w § 4 ust. 1, wraz
z kopià dokumentacji zawierajàcej informacj´ o posia-
danych przez wnioskodawc´ kwalifikacjach i umiej´t-
noÊciach, w tym o wykszta∏ceniu i praktyce zawodo-
wej:

1) w przypadku wniosku o odbycie sta˝u adaptacyj-
nego:

a) przedsi´biorcy w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947,
z póên. zm.3)), zwanemu dalej „przedsi´biorcà”,
w którego zak∏adzie górniczym w rozumieniu
art. 6 pkt 7 wymienionej ustawy, zwanym dalej
„zak∏adem górniczym”, b´dzie odbywany sta˝
adaptacyjny, albo

b) w przypadku zawodów w zakresie ratownictwa
górniczego, okreÊlonych w przepisach rozpo-
rzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grud-
nia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
od osób kierownictwa oraz specjalistów wyko-
nujàcych czynnoÊci w zakresie ratownictwa
górniczego, zatrudnionych w podmiotach za-
wodowo trudniàcych si´ wykonywaniem czyn-
noÊci w zakresie ratownictwa górniczego
(Dz. U. Nr 261, poz. 2186 oraz z 2007 r. Nr 204,
poz. 1475), zwanych dalej „zawodami w zakre-
sie ratownictwa górniczego”:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie uznania kwalifikacji
do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

———————
2) 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.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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— przedsi´biorcy, w którego zak∏adzie górni-
czym b´dzie odbywany sta˝ adaptacyjny,
albo

— podmiotowi zawodowo trudniàcemu si´ wy-
konywaniem czynnoÊci w zakresie ratownic-
twa górniczego, zwanemu dalej „jednostkà
ratownictwa górniczego”, albo

2) w przypadku wniosku o przeprowadzenie testu
umiej´tnoÊci — komisji egzaminacyjnej przygoto-
wujàcej i przeprowadzajàcej test umiej´tnoÊci, po-
wo∏anej przez organ prowadzàcy post´powanie,
zwanej dalej „komisjà egzaminacyjnà”.

§ 6. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska informacje
o:

1) wymaganiach kwalifikacyjnych i warunkach dla
ka˝dego zawodu górniczego, okreÊlonych w prze-
pisach:

a) rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia
11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wyma-
ganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu
zak∏adów górniczych, mierniczego górniczego
i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk
w ruchu zak∏adu górniczego, które wymagajà
szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755,
z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r. Nr 204,
poz. 1474),

b) § 28 i 29 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownic-
twa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1073 oraz z 2007 r. Nr 204,
poz. 1476),

c) rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wyma-
ganych od osób kierownictwa oraz specjalistów
wykonujàcych czynnoÊci w zakresie ratownic-
twa górniczego, zatrudnionych w podmiotach
zawodowo trudniàcych si´ wykonywaniem
czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego;

2) przedsi´biorcach i zak∏adach górniczych oraz jed-
nostkach ratownictwa górniczego, w których mo˝-
na odbyç sta˝ adaptacyjny.

§ 7. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ i test umiej´tno-
Êci przeprowadza si´ w j´zyku polskim.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 8. 1. Wnioskodawca we wniosku o odbycie sta-
˝u adaptacyjnego, zwanego dalej „sta˝em”, wskazuje:

1) przedsi´biorc´, u którego zamierza odbywaç sta˝,
albo

2) jednostk´ ratownictwa górniczego, w której za-
mierza odbywaç sta˝.

2. Wnioskodawca do wniosku o odbycie sta˝u do-
∏àcza sporzàdzony przez przedsi´biorc´ albo jednost-

k´ ratownictwa górniczego dokument zawierajàcy zo-
bowiàzanie tego podmiotu do nawiàzania z wniosko-
dawcà stosunku pracy albo zawarcia z wnioskodawcà
umowy cywilnoprawnej, w ramach których wniosko-
dawca b´dzie odbywaç sta˝.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, przed-
si´biorca albo jednostka ratownictwa górniczego
okreÊla w szczególnoÊci:

1) rodzaj stosunku prawnego, jaki nawià˝e z wnios-
kodawcà;

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

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

4) obowiàzki, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawc´ sta˝u.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie mo˝e
byç krótszy ni˝ okres trwania sta˝u.

§ 9. Od dnia zobowiàzania si´ przez przedsi´bior-
c´ albo jednostk´ ratownictwa górniczego do nawià-
zania z wnioskodawcà stosunku pracy albo zawarcia
z wnioskodawcà umowy cywilnoprawnej, w ramach
których wnioskodawca b´dzie odbywaç sta˝, do dnia
zakoƒczenia odbywania sta˝u u przedsi´biorcy albo
w jednostce ratownictwa górniczego podmioty te
uczestniczà w post´powaniu na prawach strony.

§ 10. 1. Sta˝ odbywa si´ zgodnie z programem sta-
˝u.

2. Ustalajàc program sta˝u, uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci:

1) dotychczasowà praktyk´ zawodowà wnioskodaw-
cy;

2) organizacj´ i zasady funkcjonowania zak∏adu gór-
niczego, w tym w zakresie porzàdku i dyscypliny
pracy;

3) obowiàzujàce przepisy i zasady bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjali-
stycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego;

4) rozpoznawanie oraz zwalczanie zagro˝eƒ górni-
czych;

5) okres trwania sta˝u.

3. W przypadku zawodów w zakresie ratownictwa
górniczego, ustalajàc program sta˝u, uwzgl´dnia si´
tak˝e:

1) organizacj´ i zasady funkcjonowania jednostki
ratownictwa górniczego;

2) organizacj´ i zasady funkcjonowania ratownictwa
górniczego w zak∏adzie górniczym.

4. Program sta˝u jest ustalany po szczegó∏owej
analizie dotychczas posiadanych kwalifikacji i umie-
j´tnoÊci wynikajàcych z dokumentacji zgromadzonej
w toku post´powania oraz w oparciu o zakres wiedzy,
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jaki jest niezb´dny do spe∏nienia wymagaƒ kwalifika-
cyjnych i warunków dla wskazanego przez wniosko-
dawc´ zawodu górniczego.

§ 11. 1. Rozpocz´cie odbywania sta˝u nast´puje
w terminie uzgodnionym przez wnioskodawc´
z przedsi´biorcà albo z jednostkà ratownictwa górni-
czego.

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

§ 12. 1. Zmiana przedsi´biorcy albo jednostki ra-
townictwa górniczego, u których jest odbywany sta˝,
mo˝e nastàpiç na uzasadniony wniosek wnioskodaw-
cy, skierowany do przedsi´biorcy albo jednostki ra-
townictwa górniczego, nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce
przed dniem zakoƒczenia odbywania sta˝u.

2. Wnioskodawca:

1) wskazuje we wniosku przedsi´biorc´ albo jed-
nostk´ ratownictwa górniczego, u których zamie-
rza kontynuowaç odbywanie sta˝u;

2) do∏àcza do wniosku oÊwiadczenie, ˝e przedsi´-
biorca albo jednostka ratownictwa górniczego,
o których mowa w pkt 1, wyrazili zgod´ na konty-
nuowanie odbywania sta˝u u tych podmiotów
i sporzàdzili dokument, o którym mowa w § 8
ust. 2.

§ 13. Prawid∏owy przebieg sta˝u zapewnia kierow-
nik ruchu zak∏adu górniczego albo kierownik jednost-
ki ratownictwa górniczego, albo upowa˝nione przez
nich, odpowiednio:

1) inna osoba kierownictwa ruchu zak∏adu górnicze-
go albo

2) inna osoba kierownictwa wykonujàca czynnoÊci
w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudniona
w jednostce ratownictwa górniczego.

§ 14. 1. Sta˝ odbywa si´ pod nadzorem opiekuna
sta˝u, którym mo˝e byç:

1) osoba kierownictwa lub dozoru ruchu zak∏adu
górniczego albo

2) osoba kierownictwa lub specjalista wykonujàcy
czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego, za-
trudnieni w jednostce ratownictwa górniczego

— posiadajàcy kwalifikacje równorz´dne albo wy˝-
sze od kwalifikacji, z wnioskiem o uznanie których
wystàpi∏ wnioskodawca, oraz co najmniej rocznà
praktyk´ zawodowà w zakresie tych kwalifikacji.

2. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego albo kie-
rownik jednostki ratownictwa górniczego wyznacza
opiekuna sta˝u i zawiadamia o tym wnioskodawc´
oraz organ prowadzàcy post´powanie.

3. Zmiana opiekuna sta˝u nast´puje:

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

2) na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub opie-
kuna sta˝u, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce
przed dniem zakoƒczenia odbywania sta˝u.

4. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w:

1) ust. 3 pkt 1 — kierownik ruchu zak∏adu górniczego
albo kierownik jednostki ratownictwa górniczego
dokonuje niezw∏ocznie zmiany opiekuna sta˝u
i zawiadamia o tym wnioskodawc´ oraz organ
prowadzàcy post´powanie;

2) ust. 3 pkt 2 — kierownik ruchu zak∏adu górniczego
albo kierownik jednostki ratownictwa górniczego,
kolejno:

a) dokonuje niezw∏ocznie oceny zasadnoÊci z∏o˝o-
nego wniosku,

b) informuje niezw∏ocznie wnioskodawc´ albo
opiekuna sta˝u o dokonanej ocenie,

c) dokonuje niezw∏ocznie zmiany opiekuna sta˝u
w przypadku pozytywnej oceny i zawiadamia
o tym wnioskodawc´ oraz organ prowadzàcy
post´powanie.

§ 15. 1. Opiekun sta˝u w trakcie odbywania sta˝u
przez wnioskodawc´:

1) okreÊla zadania, które b´dà wykonywane przez
wnioskodawc´;

2) sprawuje kontrol´ wykonywania zadaƒ przez
wnioskodawc´;

3) udziela, w razie potrzeby, wskazówek dotyczàcych
wykonywania zadaƒ przez wnioskodawc´;

4) gromadzi informacje o realizacji przez wniosko-
dawc´ programu sta˝u.

2. Opiekun sta˝u, za poÊrednictwem kierownika
ruchu zak∏adu górniczego albo kierownika jednostki
ratownictwa górniczego, przekazuje przedsi´biorcy
albo jednostce ratownictwa górniczego, nie rzadziej
ni˝ raz na kwarta∏, informacje o realizacji przez wnios-
kodawc´ programu sta˝u.

3. Terminy przekazywania informacji, o których
mowa w ust. 1, ustala w formie pisemnej przedsi´-
biorca albo jednostka ratownictwa górniczego.

§ 16. W trakcie odbywania sta˝u wnioskodawca:

1) realizuje program sta˝u;

2) przestrzega porzàdku organizacyjno-prawnego
obowiàzujàcego u przedsi´biorcy albo w jednost-
ce ratownictwa górniczego.

§ 17. 1. W przypadku otrzymania wniosku, o któ-
rym mowa w § 12 ust. 1, przedsi´biorca albo jednost-
ka ratownictwa górniczego, u których wnioskodawca
dotychczas odbywa∏ sta˝, przekazuje:

1) przedsi´biorcy albo jednostce ratownictwa górni-
czego, u których wnioskodawca zamierza konty-
nuowaç odbywanie sta˝u, otrzymanà od organu
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prowadzàcego post´powanie kopi´ dokumentacji
zawierajàcej informacj´ o posiadanych przez
wnioskodawc´ kwalifikacjach i umiej´tnoÊciach,
w tym o wykszta∏ceniu i praktyce zawodowej;

2) przedsi´biorcy albo jednostce ratownictwa górni-
czego, u których wnioskodawca zamierza konty-
nuowaç odbywanie sta˝u, a tak˝e organowi pro-
wadzàcemu post´powanie: informacj´ o stopniu
realizacji programu sta˝u, sporzàdzonà wspólnie
przez dotychczasowego opiekuna sta˝u oraz kie-
rownika ruchu zak∏adu górniczego albo kierowni-
ka jednostki ratownictwa górniczego.

2. Przedsi´biorca albo jednostka ratownictwa gór-
niczego, u których wnioskodawca zamierza kontynu-
owaç odbywanie sta˝u:

1) przekazuje organowi prowadzàcemu post´powa-
nie dokument, o którym mowa w § 8 ust. 2;

2) wyznacza opiekuna sta˝u i zawiadamia o tym
wnioskodawc´ oraz organ prowadzàcy post´po-
wanie.

3. Organ prowadzàcy post´powanie, po otrzyma-
niu od przedsi´biorcy albo jednostki ratownictwa gór-
niczego, u których wnioskodawca zamierza kontynu-
owaç odbywanie sta˝u, dokumentu, o którym mowa
w § 8 ust. 2, przekazuje temu podmiotowi postano-
wienie, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 18. 1. Organ prowadzàcy post´powanie wykonu-
je nadzór nad odbywaniem sta˝u w szczególnoÊci
przez:

1) kontrol´ realizacji programu sta˝u;

2) kontrol´ obecnoÊci wnioskodawcy w trakcie odby-
wania sta˝u;

3) kontrol´ warunków odbywania sta˝u;

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

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

6) gromadzenie informacji o przebiegu sta˝u.

2. Nadzór jest wykonywany przez pracowników
upowa˝nionych przez organ prowadzàcy post´powa-
nie:

1) w siedzibie organu prowadzàcego post´powanie,
na podstawie dokumentów otrzymanych od
przedsi´biorcy albo jednostki ratownictwa górni-
czego;

2) w zak∏adzie górniczym albo w siedzibie lub obiek-
tach jednostki ratownictwa górniczego — je˝eli
wymagajà tego okolicznoÊci okreÊlone w ust. 1
pkt 3—5.

§ 19. 1. Oceny umiej´tnoÊci nabytych przez wnios-
kodawc´ w trakcie odbywania sta˝u dokonujà wspól-
nie opiekun sta˝u oraz kierownik ruchu zak∏adu górni-
czego albo kierownik jednostki ratownictwa górnicze-
go, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia zakoƒcze-
nia odbywania sta˝u.

2. Dokonujàc oceny umiej´tnoÊci, uwzgl´dnia si´
uzyskanie przez wnioskodawc´:

1) umiej´tnoÊci wykonywania czynnoÊci zawodo-
wych w ruchu zak∏adu górniczego albo w jednost-
ce ratownictwa górniczego, wymaganych dla da-
nego zawodu górniczego;

2) znajomoÊci organizacji i zasad funkcjonowania za-
k∏adu górniczego, w tym w zakresie porzàdku
i dyscypliny pracy;

3) znajomoÊci obowiàzujàcych przepisów i zasad bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciw-
po˝arowego;

4) znajomoÊci rozpoznawania oraz zwalczania zagro-
˝eƒ górniczych;

5) znajomoÊci sposobu post´powania w sytuacjach
awaryjnych;

6) znajomoÊci sposobu bezpiecznego wykonywania
pracy;

7) znajomoÊci zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

3. W przypadku zawodów w zakresie ratownictwa
górniczego, dokonujàc oceny umiej´tnoÊci, uwzgl´d-
nia si´ tak˝e uzyskanie przez wnioskodawc´:

1) znajomoÊci organizacji i zasad funkcjonowania
jednostki ratownictwa górniczego;

2) znajomoÊci organizacji i zasad funkcjonowania
ratownictwa górniczego w zak∏adzie górniczym.

4. Oceny umiej´tnoÊci dokonuje si´ w formie ra-
portu sporzàdzonego wspólnie przez opiekuna sta˝u
oraz kierownika ruchu zak∏adu górniczego albo kie-
rownika jednostki ratownictwa górniczego; raport za-
wiera stwierdzenie o przygotowaniu wnioskodawcy
do samodzielnego wykonywania zawodu górniczego
albo jego braku, wraz z uzasadnieniem.

5. Raport jest przekazywany przez przedsi´biorc´
albo jednostk´ ratownictwa górniczego, w terminie
5 dni od dnia jego otrzymania:

1) wnioskodawcy;

2) organowi prowadzàcemu post´powanie.

§ 20. 1. Organ prowadzàcy post´powanie mo˝e,
na uzasadniony wniosek z∏o˝ony przez przedsi´biorc´
albo jednostk´ ratownictwa górniczego, przed doko-
naniem oceny, o której mowa w § 19 ust. 1, przed∏u-
˝yç okres trwania sta˝u na czas okreÊlony, nieprzekra-
czajàcy, ∏àcznie z okresem odbytego ju˝ sta˝u, 3 lat,
w przypadku:

1) przebywania wnioskodawcy na urlopie macie-
rzyƒskim;

2) przebywania wnioskodawcy na urlopie wycho-
wawczym;

3) przebywania wnioskodawcy na urlopie bezp∏at-
nym;
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4) nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy wniosko-
dawcy, o której mowa w art. 92 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.4)), przez okres
d∏u˝szy ni˝ 14 dni;

5) nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy wniosko-
dawcy, odbywajàcego sta˝ na podstawie umowy
cywilnoprawnej, do odbywania sta˝u, przez okres
d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

2. Organ prowadzàcy post´powanie mo˝e, na uza-
sadniony wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´,
przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 19
ust. 1, przed∏u˝yç okres trwania sta˝u na czas okreÊlo-
ny, nieprzekraczajàcy, ∏àcznie z okresem odbytego ju˝
sta˝u, 3 lat.

3. Przed∏u˝enie okresu trwania sta˝u nast´puje,
w drodze postanowienia, na które s∏u˝y za˝alenie.

§ 21. 1. W przypadku stwierdzenia w raporcie,
o którym mowa w § 19 ust. 4, braku przygotowania
wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania za-
wodu górniczego organ prowadzàcy post´powanie,
na uzasadniony wniosek z∏o˝ony przez wnioskodaw-
c´, mo˝e, w drodze postanowienia, przed∏u˝yç okres
trwania sta˝u na czas okreÊlony, nieprzekraczajàcy,
∏àcznie z okresem odbytego ju˝ sta˝u, 3 lat.

2. Wniosek jest sk∏adany do organu prowadzàce-
go post´powanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez wnioskodawc´ raportu, o którym mowa w § 19
ust. 4.

3. Po up∏ywie okresu, o który przed∏u˝ono sta˝,
jest dokonywana powtórna ocena umiej´tnoÊci naby-
tych przez wnioskodawc´ w trakcie odbywania sta˝u.

§ 22. 1. Przedsi´biorca albo jednostka ratownictwa
górniczego ustala kwotowo koszty odbywania przez
wnioskodawc´ sta˝u, stosownie do programu i okre-
su trwania sta˝u; koszty ustala si´ na podstawie rze-
czywistych wydatków poniesionych na:

1) zakup materia∏ów dydaktycznych i pomocy na-
ukowych;

2) organizacj´ zaj´ç szkoleniowych zapewniajàcych
realizacj´ programu sta˝u;

3) wynagrodzenie opiekuna sta˝u.

2. Wnioskodawca ponosi op∏at´ za odbycie sta˝u
jednorazowo albo miesi´cznie w równych cz´Êciach,
przez uiszczenie jej na rachunek bie˝àcy przedsi´bior-
cy albo jednostki ratownictwa górniczego.

3. Op∏ata za odbycie sta˝u jest pobierana gotów-
kowo albo bezgotówkowo.

4. W przypadku odbywania sta˝u w ramach sto-
sunku pracy albo na podstawie odp∏atnej umowy cy-
wilnoprawnej, op∏ata za odbycie sta˝u mo˝e byç, za
zgodà wnioskodawcy wyra˝onà na piÊmie, potràcana
z jego wynagrodzenia.

5. Wnioskodawcy przys∏uguje zwrot op∏aty za od-
bycie sta˝u, je˝eli:

1) z∏o˝y, przed terminem planowanego rozpocz´cia
odbywania sta˝u, pisemnà rezygnacj´ z odbywa-
nia sta˝u;

2) na skutek zdarzeƒ losowych niemo˝liwe b´dzie
odbywanie lub kontynuowanie odbywania przez
niego sta˝u.

6. Op∏ata za odbycie sta˝u jest zwracana nie-
zw∏ocznie gotówkowo albo bezgotówkowo przez
przedsi´biorc´ albo jednostk´ ratownictwa górnicze-
go na rachunek bankowy wskazany przez wniosko-
dawc´; zwrot op∏aty nast´puje w wysokoÊci pomniej-
szonej o poniesione ju˝ przez przedsi´biorc´ albo jed-
nostk´ ratownictwa górniczego koszty zwiàzane
z przygotowaniem odbywania sta˝u albo z odbywa-
niem sta˝u.

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 23. 1. Test umiej´tnoÊci, zwany dalej „testem”,
jest przeprowadzany co najmniej 2 razy w roku.

2. Termin przeprowadzenia testu wyznacza organ
prowadzàcy post´powanie oraz upowszechnia w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronach ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, nie póêniej ni˝
na 6 miesi´cy przed wyznaczonym dniem przeprowa-
dzenia testu.

3. Komisj´ egzaminacyjnà powo∏uje si´ osobno
dla ka˝dego zawodu górniczego.

4. Komisja egzaminacyjna sk∏ada si´ z przewodni-
czàcego, cz∏onka lub cz∏onków oraz sekretarza.

5. Przewodniczàcy oraz cz∏onkowie posiadajà kwa-
lifikacje równorz´dne albo wy˝sze od kwalifikacji,
z wnioskiem o uznanie których wystàpi∏ wnioskodaw-
ca, oraz co najmniej rocznà praktyk´ zawodowà w za-
kresie tych kwalifikacji.

§ 24. Wnioskodawca wyst´puje z wnioskiem
o przeprowadzenie testu nie póêniej ni˝ na 2 miesiàce
przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu.

§ 25. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej za-
wiadamia wnioskodawc´, nie póêniej ni˝ na 30 dni
przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu, o:

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

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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1) terminie i miejscu przeprowadzenia testu;

2) szczegó∏owej tematyce testu;

3) czasie trwania testu;

4) wysokoÊci op∏aty za przeprowadzenie testu;

5) numerze rachunku bankowego, na który uiszcza
si´ op∏at´ za przeprowadzenie testu;

6) mo˝liwoÊci z∏o˝enia przez wnioskodawc´ rezygna-
cji z przystàpienia do testu w wyznaczonym termi-
nie.

§ 26. Wnioskodawca, nie póêniej ni˝ na 14 dni
przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu,
mo˝e wystàpiç do przewodniczàcego komisji egzami-
nacyjnej z uzasadnionym wnioskiem o przeprowa-
dzenie testu w kolejnym terminie; przewodniczàcy
komisji egzaminacyjnej zawiadamia niezw∏ocznie
wnioskodawc´ o przesuni´ciu terminu przeprowa-
dzenia testu.

§ 27. 1. Za opracowanie testu jest odpowiedzialny
przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej.

2. Do opracowania testu ma zastosowanie § 10
ust. 4.

§ 28. 1. Test sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝ 100 zagad-
nieƒ lub pytaƒ.

2. Ka˝de z zagadnieƒ lub pytaƒ zawiera nie mniej
ni˝ 3 mo˝liwoÊci rozwiàzania lub odpowiedzi.

3. Co najmniej 90 % zagadnieƒ lub pytaƒ zawiera
jedno prawid∏owe rozwiàzanie lub jednà prawid∏owà
odpowiedê, a pozosta∏e zagadnienia lub pytania mo-
gà zawieraç wi´cej ni˝ jedno prawid∏owe rozwiàzanie
lub wi´cej ni˝ jednà prawid∏owà odpowiedê.

§ 29. Zagadnienia lub pytania oraz mo˝liwoÊci roz-
wiàzaƒ lub odpowiedzi sà umieszczane na jedno-
stronnie zadrukowanych arkuszach papieru, ostem-
plowanych przez przewodniczàcego komisji egzami-
nacyjnej.

§ 30. 1. Test jest przeprowadzany w formie pisem-
nej z zachowaniem zasady anonimowoÊci.

2. Je˝eli ze wzgl´du na chorob´ lub niepe∏no-
sprawnoÊç wnioskodawcy nie jest mo˝liwe przepro-
wadzenie testu z zachowaniem zasady anonimowo-
Êci, test jest przeprowadzany w formie mo˝liwej do
wykonania przez wnioskodawc´, odnotowanej na ar-
kuszu testu; sprawdzenie takiego testu jest dokony-
wane niezw∏ocznie po jego zakoƒczeniu.

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

2. Za ka˝de prawid∏owe rozwiàzanie zagadnienia
uzyskuje si´ jednakowà liczb´ punktów.

3. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie
uzyskuje si´ jednakowà liczb´ punktów.

4. Je˝eli wi´cej ni˝ jedno rozwiàzanie lub odpo-
wiedê sà prawid∏owe, dla uzyskania ustalonej w teÊcie
liczby punktów za takie zagadnienie lub pytanie wska-
zuje si´ wszystkie prawid∏owe rozwiàzania lub odpo-
wiedzi.

5. Za nieprawid∏owo rozwiàzane zagadnienie lub
nieprawid∏owà odpowiedê na pytanie albo brak rozwià-
zania lub brak odpowiedzi nie uzyskuje si´ punktów.

6. Kryteria okreÊlone w ust. 2—5 sà umieszczane
na arkuszu testu.

§ 32. 1. Wynik testu ustala si´ jako pozytywny
albo negatywny.

2. Wynik testu ustala si´ jako pozytywny, je˝eli
wnioskodawca uzyska wi´cej ni˝ 70 % punktów mo˝-
liwych do uzyskania.

§ 33. 1. Oceny umiej´tnoÊci wykazanych przez
wnioskodawc´ dokonuje komisja egzaminacyjna
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia przepro-
wadzenia testu.

2. Ocena umiej´tnoÊci jest dokonywana przez
sprawdzenie testu oraz ustalenie jego wyniku.

§ 34. Komisja egzaminacyjna, niezw∏ocznie po do-
konaniu oceny, o której mowa w § 33 ust. 1, sporzàdza
protokó∏ z przeprowadzenia testu, zawierajàcy
w szczególnoÊci:

1) sk∏ad komisji egzaminacyjnej;

2) wskazanie wnioskodawcy;

3) wynik testu;

4) podpisy osób wchodzàcych w sk∏ad komisji egza-
minacyjnej.

§ 35. Komisja egzaminacyjna przekazuje, w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 5 dni od dnia sporzàdzenia pro-
toko∏u, o którym mowa w § 34:

1) wnioskodawcy — informacj´ o wyniku testu;

2) organowi prowadzàcemu post´powanie — ocen´,
o której mowa w § 33 ust. 1, wraz z protoko∏em,
o którym mowa w § 34.

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

2. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia prze-
prowadzenia testu, mo˝e z∏o˝yç przewodniczàcemu
komisji egzaminacyjnej pisemne oÊwiadczenie o przy-
czynie nieprzystàpienia do testu w wyznaczonym ter-
minie.

3. Przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej doko-
nuje niezw∏ocznie oceny zasadnoÊci przyczyny nie-
przystàpienia do testu w wyznaczonym terminie,
wskazanej przez wnioskodawc´, kierujàc si´ przepisa-
mi o usprawiedliwianiu nieobecnoÊci w pracy, wyda-
nymi na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca
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1974 r. — Kodeks pracy; o dokonanej ocenie informu-
je wnioskodawc´ w terminie 3 dni od dnia jej dokona-
nia.

4. Ponowne przystàpienie do testu wymaga z∏o˝e-
nia nowego wniosku, chyba ˝e nieprzystàpienie do te-
stu w wyznaczonym terminie nastàpi∏o z uzasadnio-
nej przyczyny.

5. W przypadku nieprzystàpienia do testu w wy-
znaczonym terminie z uzasadnionej przyczyny prze-
wodniczàcy komisji egzaminacyjnej zawiadamia
wnioskodawc´, nie póêniej ni˝ na 30 dni przed wyzna-
czonym dniem przeprowadzenia kolejnego testu, o:

1) terminie i miejscu przeprowadzenia testu;

2) szczegó∏owej tematyce testu;

3) czasie trwania testu;

4) mo˝liwoÊci z∏o˝enia przez wnioskodawc´ rezygna-
cji z przystàpienia do testu w wyznaczonym po-
nownie terminie.

6. W przypadku negatywnego wyniku testu wnios-
kodawca mo˝e wystàpiç z wnioskiem o ponowne jed-
nokrotne przeprowadzenie testu w najbli˝szym termi-
nie.

§ 37. 1. Koszty przeprowadzenia testu sà ustalane
kwotowo przez organ prowadzàcy post´powanie,
w oparciu o:

1) rzeczywiste wydatki poniesione z tytu∏u zorgani-
zowania przeprowadzenia testu, w szczególnoÊci
wydatki na pokrycie kosztów wynaj´cia sali i dru-
ku arkuszy testów oraz innych kosztów organiza-
cyjno-technicznych przeprowadzenia testu;

2) liczb´ z∏o˝onych wniosków o przeprowadzenie te-
stu;

3) liczb´ zawodów górniczych, dla których b´dzie
przeprowadzony test.

2. Wnioskodawca ponosi op∏at´ za przeprowadze-
nie testu przez uiszczenie jej na rachunek bie˝àcy —
subkonto dochodów urz´du organu prowadzàcego
post´powanie lub w kasie urz´du tego organu.

3. Op∏ata za przeprowadzenie testu jest pobierana
gotówkowo albo bezgotówkowo.

4. Wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia op∏a-
ty za przeprowadzenie testu przed przystàpieniem do
testu.

5. Wnioskodawcy przys∏uguje zwrot op∏aty za
przeprowadzenie testu w przypadku z∏o˝enia przez
niego rezygnacji z przystàpienia do testu.

6. Op∏ata za przeprowadzenie testu jest zwracana
niezw∏ocznie gotówkowo albo bezgotówkowo, przez
przekazanie jej przez organ prowadzàcy post´powa-
nie na rachunek bankowy wskazany przez wniosko-
dawc´; zwrot op∏aty nast´puje w wysokoÊci pomniej-
szonej o rzeczywiste wydatki poniesione z tytu∏u zor-
ganizowania przeprowadzenia testu.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 38. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.5)

Minister Ârodowiska: M. Nowicki

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

niem Ministra Ârodowiska z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w to-
ku post´powania w sprawie uznania kwalifikacji do wyko-
nywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 221, poz. 1647), które 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) utraci∏o moc z dniem
20 paêdziernika 2008 r.


