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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 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 w paƒstwach cz∏on-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji
i kartografii w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego da-
lej „post´powaniem w sprawie uznania kwalifikacji”.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 18 marca 2008 r. o zasa-
dach uznawania kwalifikacji zawodowych naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej;

2) organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uzna-
nia kwalifikacji — ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej lub podmiot wskazany
w trybie okreÊlonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z póên. zm.2)); 

3) zawody regulowane w dziedzinie geodezji i karto-
grafii — zawody wykonywane przez osoby posia-
dajàce kwalifikacje uprawniajàce do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kar-
tografii w jednym z zakresów wymienionych
w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 201,
poz. 1237);

4) jednostka — przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 4
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.3)) lub jednostk´ organizacyj-
nà nieb´dàcà przedsi´biorcà, której przedmiot
dzia∏ania obejmuje prowadzenie prac geodezyj-
nych i kartograficznych.

§ 3. Sta˝ adaptacyjny albo test umiej´tnoÊci pro-
wadzi si´ dla poszczególnych zawodów regulowa-
nych w dziedzinie geodezji i kartografii; je˝eli wnios-
kodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych
dla wi´cej ni˝ jednego zawodu regulowanego w dzie-
dzinie geodezji i kartografii, sta˝ adaptacyjny albo test
umiej´tnoÊci przeprowadza si´ osobno dla ka˝dego
zawodu.

§ 4. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci stwierdza
w∏aÊciwy organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji w drodze postanowienia. W po-
stanowieniu tym ustala si´ okres trwania sta˝u ada-
ptacyjnego oraz jego program.

2. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, dokonuje wyboru mi´dzy
sta˝em adaptacyjnym a testem umiej´tnoÊci i powia-
damia o tym organ prowadzàcy post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 5. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji upowszechnia — w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronach podmiotowych mini-
stra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej lub
podmiotu wskazanego w trybie okreÊlonym w art. 4a
ust. 3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach ad-
ministracji rzàdowej — informacje o wymaganiach
kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów regulo-
wanych w dziedzinie geodezji i kartografii, wykazy lite-
ratury pomocnej przy uzupe∏nianiu wiedzy niezb´dnej
dla spe∏nienia tych wymogów, przyk∏ady testów umie-
j´tnoÊci, a tak˝e informacje o jednostkach, w których
mogà byç odbywane sta˝e adaptacyjne.

§ 6. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ i test umiej´tno-
Êci przeprowadza si´ w j´zyku polskim.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 listopada 2008 r.

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

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

dzia∏em administracji rzàdowej — administracja publicz-
na, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 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).

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 i Nr 216, poz. 1370.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.
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Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 7. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ w jednost-
kach.

2. Wnioskodawca wskazuje organowi prowadzà-
cemu post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji
jednostk´ prowadzàcà prace geodezyjne i kartogra-
ficzne, do których wykonywania niezb´dne sà kwalifi-
kacje, o których uznanie wyst´puje, gotowà do nawià-
zania z wnioskodawcà stosunku prawnego, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy, w celu odbycia
przez niego sta˝u adaptacyjnego. W przypadku gdy
wnioskodawca nie jest w stanie wskazaç w∏aÊciwej
jednostki, organ prowadzàcy post´powanie w spra-
wie uznania kwalifikacji wskazuje jednostk´, w której
wnioskodawca mo˝e odbyç sta˝ adaptacyjny.

3. Wnioskodawca przedstawia organowi prowa-
dzàcemu post´powanie w sprawie uznania kwalifika-
cji oÊwiadczenie jednostki, o której mowa w ust. 2,
o gotowoÊci nawiàzania przez nià stosunku prawnego
z wnioskodawcà. 

4. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji przekazuje postanowienie, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 1, wraz z kopià dokumentacji za-
wierajàcej informacj´ o posiadanych kwalifikacjach,
w tym o wykszta∏ceniu i praktyce zawodowej wnios-
kodawcy, jednostce, o której mowa w ust. 2.

5. W dokumencie, o którym mowa w ust. 3, jed-
nostka okreÊla:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawià-
zany z wnioskodawcà;

2) termin, w jakim nawià˝e stosunek prawny, oraz
termin jego rozwiàzania, uwzgl´dniajàc okres wy-
nikajàcy z postanowienia, o którym mowa w § 4
ust. 1;

3) obowiàzki, jakie powierzy wnioskodawcy, wynika-
jàce z programu sta˝u; 

4) przewidywane koszty odbywania przez wniosko-
dawc´ sta˝u adaptacyjnego;

5) warunki wynagradzania wnioskodawcy, w przy-
padku odbywania sta˝u adaptacyjnego w ramach
stosunku pracy lub na podstawie odp∏atnej umo-
wy cywilnoprawnej.

6. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji w drodze postanowienia wyra˝a
zgod´ na wybór jednostki dokonany przez wniosko-
dawc´ i okreÊla termin odbywania sta˝u adaptacyjne-
go lub odmawia zgody na wybór jednostki. W przy-
padku braku zgody organu prowadzàcego post´po-
wanie w sprawie uznania kwalifikacji na wybór wska-
zanej przez wnioskodawc´ jednostki, wnioskodawca
jest zobowiàzany wskazaç innà jednostk´, w której
móg∏by odbyç sta˝ adaptacyjny. W takim przypadku
przepisy ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio.

7. Wnioskodawca jest zobowiàzany powiadomiç
organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania
kwalifikacji o rozpocz´ciu odbywania sta˝u adaptacyj-
nego.

§ 8. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ zgodnie z pro-
gramem sta˝u adaptacyjnego, ustalanym przez organ
prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania kwalifi-
kacji w postanowieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 9. 1. Program sta˝u adaptacyjnego ustala si´,
z uwzgl´dnieniem:

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

2) dotychczasowego doÊwiadczenia zawodowego
wnioskodawcy;

3) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu regulo-
wanego w dziedzinie geodezji i kartografii w Rze-
czypospolitej Polskiej i w paƒstwie wnioskodaw-
cy, w tym dotyczàcych znajomoÊci prawa polskie-
go, niezb´dnej do wykonywania danego zawodu
regulowanego w dziedzinie geodezji i kartografii.

2. Program sta˝u adaptacyjnego jest ustalany dla
ka˝dego wnioskodawcy indywidualnie, z uwzgl´dnie-
niem istniejàcych ró˝nic pomi´dzy kwalifikacjami po-
siadanymi przez wnioskodawc´, wynikajàcymi z ma-
teria∏u zgromadzonego w toku post´powania w spra-
wie uznania kwalifikacji, a zakresem wiedzy, jaki jest
niezb´dny dla spe∏nienia wymagaƒ kwalifikacyjnych
okreÊlonych dla zawodów regulowanych w dziedzinie
geodezji i kartografii.

§ 10. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ pod nadzo-
rem opiekuna sta˝u, którym jest geodeta posiadajàcy
wy˝sze wykszta∏cenie oraz co najmniej 5-letnie do-
Êwiadczenie w pracy w zawodzie, do którego wykony-
wania niezb´dne sà kwalifikacje, o uznanie których
wyst´puje wnioskodawca.

2. Kierownik jednostki, w której odbywa si´ sta˝
adaptacyjny, w porozumieniu z organem prowadzà-
cym post´powanie, wyznacza i dokonuje zmiany
opiekuna sta˝u adaptacyjnego

3. Zmiana opiekuna sta˝u adaptacyjnego mo˝e
nastàpiç jedynie w przypadku:

1) braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nienia czynnoÊci
nadzoru nad wnioskodawcà;

2) umotywowanego wniosku, z∏o˝onego przez wnios-
kodawc´ nie póêniej ni˝ na trzy miesiàce przed za-
koƒczeniem sta˝u adaptacyjnego;

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

4. Opiekun sprawuje nadzór nad przebiegiem sta-
˝u adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególnoÊci
przez:

1) kontrol´ realizacji programu sta˝u adaptacyjnego;

2) kontrol´ obecnoÊci wnioskodawcy w okresie sta˝u
adaptacyjnego;

3) gromadzenie informacji o przebiegu sta˝u adapta-
cyjnego.
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§ 11. 1. Prawid∏owy przebieg sta˝u adaptacyjnego
zapewnia kierownik jednostki, w której odbywa si´
sta˝ adaptacyjny.

2. Opiekun sta˝u adaptacyjnego informuje kierow-
nika jednostki o realizacji przez wnioskodawc´ zadaƒ
wynikajàcych z programu sta˝u adaptacyjnego.

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

1) przestrzegania porzàdku organizacyjno-prawnego
jednostki;

2) przestrzegania realizacji programu sta˝u adapta-
cyjnego;

3) prowadzenia dziennika sta˝u w formie ustalonej
przez organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji.

§ 13. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji sprawuje nadzór nad odbywa-
niem sta˝u adaptacyjnego w szczególnoÊci przez:

1) kontrol´ realizacji programu sta˝u;

2) kontrol´ warunku odbywania sta˝u;

3) kontrol´ obecnoÊci w czasie sta˝u;

4) gromadzenie informacji o przebiegu sta˝u.

§ 14. 1. Opini´ o przebiegu sta˝u adaptacyjnego
sporzàdzajà wspólnie opiekun sta˝u adaptacyjnego
i kierownik jednostki, w której odby∏ si´ sta˝ adapta-
cyjny.

2. Zaliczenia sta˝u adaptacyjnego dokonuje si´ na
podstawie oceny nabytych przez wnioskodawc´
umiej´tnoÊci.

3. W celu dokonania oceny, o której mowa
w ust. 2, organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji powo∏uje zespó∏ sk∏adajàcy si´ co
najmniej z 3 osób reprezentujàcych dziedziny wiedzy
z zakresu zawodu regulowanego obj´tego sta˝em
adaptacyjnym, zwany dalej „zespo∏em”.

4. Zespó∏ dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika sta˝u adaptacyjnego potwierdzajàcego
realizacj´ programu;

2) opinii, o której mowa w ust. 1.

5. Przy dokonywaniu oceny sta˝u adaptacyjnego
uwzgl´dnia si´ poprawnoÊç merytorycznà wykonania
powierzonych obowiàzków, w szczególnoÊci w zakre-
sie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficz-
nymi oraz sporzàdzania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej z przeprowadzonych prac.

6. Ocena jest dokonywana w obecnoÊci wniosko-
dawcy.

7. Z dokonanej oceny zespó∏ sporzàdza protokó∏,
w którym przedstawia organowi prowadzàcemu po-
st´powanie w sprawie uznania kwalifikacji wniosek

o zaliczenie lub niezaliczenie sta˝u adaptacyjnego
wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Ocena sta˝u
adaptacyjnego powinna zawieraç uzasadnione
stwierdzenie o przysposobieniu lub nieprzysposobie-
niu do samodzielnego wykonywania zawodu regulo-
wanego w dziedzinie geodezji i kartografii.

§ 15. 1. Wyliczenia kosztów, o których mowa w § 7
ust. 5 pkt 4, dokonuje jednostka, w której sta˝ adapta-
cyjny ma si´ odbywaç, na podstawie szacunkowych
wydatków, które b´dà ponoszone przez jednostk´,
z uwzgl´dnieniem programu i okresu trwania sta˝u
adaptacyjnego, wynagrodzenia opiekuna sta˝u ada-
ptacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicz-
nych zwiàzanych ze sta˝em adaptacyjnym.

2. Wnioskodawca ponosi koszty, o których mowa
w ust. 1, jednorazowo albo w równych ratach mie-
si´cznych p∏atnych z góry do 10 dnia ka˝dego miesià-
ca, za dany okres rozliczeniowy, na rachunek banko-
wy jednostki, w której odbywa si´ sta˝ adaptacyjny,
wskazany przez jej kierownika.

3. W przypadku odbywania sta˝u adaptacyjnego
w ramach stosunku pracy albo na podstawie odp∏at-
nej umowy cywilnoprawnej op∏ata z tytu∏u odbywa-
nia przez wnioskodawc´ sta˝u adaptacyjnego mo˝e
byç, za zgodà wnioskodawcy wyra˝onà na piÊmie, po-
tràcona z jego wynagrodzenia.

4. Na odpowiednio umotywowany wniosek mo˝e
nastàpiç zwrot wniesionej op∏aty z tytu∏u odbywania
przez wnioskodawc´ sta˝u adaptacyjnego na wskaza-
ne przez niego konto w terminie 30 dni od daty z∏o˝e-
nia wniosku.

5. Oceny zasadnoÊci wniosku dokonuje kierownik
jednostki, w której odbywa si´ sta˝ adaptacyjny, kie-
rujàc si´ zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nie-
obecnoÊci w pracy oraz udzielania pracownikom
zwolnieƒ od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r.
Nr 227, poz. 1678).

§ 16. 1. W uzasadnionych przypadkach, w tym
w przypadku niezaliczenia sta˝u adaptacyjnego, na
umotywowany wniosek z∏o˝ony przez wnioskodawc´,
organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uznania
kwalifikacji mo˝e przed∏u˝yç sta˝ adaptacyjny na czas
okreÊlony, z zachowaniem terminu, o którym mowa
w art. 13 ust. 3 ustawy.

2. Do przed∏u˝onego sta˝u adaptacyjnego przepi-
sy § 7—15 stosuje si´ odpowiednio.

3. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji przed∏u˝a lub odmawia przed∏u-
˝enia sta˝u adaptacyjnego, po zapoznaniu si´ z opinià
o dotychczasowym jego przebiegu, sporzàdzonà
przez kierownika jednostki, w której odbywa si´ sta˝
adaptacyjny.

§ 17. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji zalicza, przed∏u˝a albo odmawia
zaliczenia sta˝u adaptacyjnego. 



Dziennik Ustaw Nr 219 — 12132 — Poz. 1406

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 18. 1. Miejsce i terminy przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci organ prowadzàcy post´powanie w spra-
wie uznania kwalifikacji wyznacza 2 razy do roku.

2. Terminy przeprowadzania testu umiej´tnoÊci sà
podawane do publicznej wiadomoÊci w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronach podmiotowych orga-
nu prowadzàcego post´powanie w sprawie uznania
kwalifikacji, nie póêniej ni˝ na 6 miesi´cy przed wy-
znaczonym terminem przeprowadzenia testu umiej´t-
noÊci.

§ 19. Test umiej´tnoÊci przeprowadza komisja
kwalifikacyjna do spraw uprawnieƒ zawodowych,
o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwana
dalej „komisjà egzaminacyjnà”, w sk∏adzie trzech
osób.

§ 20. 1. Je˝eli wnioskodawca wybra∏ test umiej´t-
noÊci i przekaza∏ t´ informacj´ w powiadomieniu,
o którym mowa w § 4 ust. 2, organ prowadzàcy post´-
powanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje
postanowienie, o którym mowa w § 4 ust. 1, wraz
z kopià dokumentacji zawierajàcej informacj´ o posia-
danych kwalifikacjach, w tym o wykszta∏ceniu i prak-
tyce zawodowej wnioskodawcy, komisji kwalifikacyj-
nej przeprowadzajàcej test umiej´tnoÊci.

2. O terminie, miejscu przeprowadzenia, szczegó-
∏owym zakresie testu umiej´tnoÊci oraz wysokoÊci
op∏aty za przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci zawia-
damia si´ wnioskodawc´ co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia.

§ 21. 1. Op∏at´ za przeprowadzenie testu umiej´t-
noÊci ustala organ prowadzàcy post´powanie w spra-
wie uznania kwalifikacji, nie póêniej ni˝ 14 dni przed
dniem jego przeprowadzenia, na podstawie rzeczywi-
stych wydatków ponoszonych z tytu∏u przeprowadza-
nia testu umiej´tnoÊci z uwzgl´dnieniem wydatków
zwiàzanych z wynagrodzeniem cz∏onków zespo∏u eg-
zaminacyjnego oraz wydatków organizacyjno-tech-
nicznych.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca
wnosi na rachunek bankowy lub w kasie urz´du ob-
s∏ugujàcego organ, przy którym dzia∏a komisja egza-
minacyjna, po otrzymaniu zawiadomienia o terminie,
o którym mowa w § 20 ust. 2.

3. Przyst´pujàc do testu umiej´tnoÊci, wniosko-
dawca okazuje dokument potwierdzajàcy wniesienie
op∏aty za przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci oraz
dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç.

4. Niedokonanie op∏aty za przeprowadzenie testu
umiej´tnoÊci powoduje niedopuszczenie wniosko-
dawcy do odbycia testu.

§ 22. 1. Test umiej´tnoÊci opracowuje komisja eg-
zaminacyjna, z uwzgl´dnieniem:

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

2) dotychczasowego doÊwiadczenia zawodowego
wnioskodawcy;

3) ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki zawodu regulo-
wanego w dziedzinie geodezji i kartografii w Rze-
czypospolitej Polskiej i paƒstwie wnioskodawcy,
w tym dotyczàcych znajomoÊci prawa polskiego,
niezb´dnej do wykonywania danego zawodu re-
gulowanego w dziedzinie geodezji i kartografii;

4) istniejàcych ró˝nic pomi´dzy kwalifikacjami posia-
danymi przez wnioskodawc´, a kwalifikacjami wy-
maganymi przy wykonywaniu zawodu regulowa-
nego w dziedzinie geodezji i kartografii w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. Test umiej´tnoÊci sk∏ada si´ z dwóch etapów:
pisemnego, przeprowadzonego w formie testu, oraz
ustnego.

3. Etap pisemny testu umiej´tnoÊci sk∏ada si´ co
najmniej z szeÊçdziesi´ciu pytaƒ umo˝liwiajàcych
sprawdzenie wiedzy w zakresie geodezji i kartografii,
w tym znajomoÊci przepisów prawa geodezyjnego
i kartograficznego, prawa administracyjnego i innych
dzia∏ów prawa — w stopniu niezb´dnym do wykony-
wania danego zawodu regulowanego w dziedzinie
geodezji i kartografii, a tak˝e zbadanie umiej´tnoÊci
zastosowania przez wnioskodawc´ wiedzy zawodo-
wej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Etap pisemny testu umiej´tnoÊci trwa nie d∏u˝ej
ni˝ 120 minut.

5. Do etapu ustnego dopuszcza si´ osoby, które
w etapie pisemnym odpowiedzia∏y poprawnie co naj-
mniej na 75 % pytaƒ.

6. Zakres przedmiotowy cz´Êci ustnej testu umie-
j´tnoÊci dostosowuje si´ — indywidualnie dla ka˝de-
go wnioskodawcy — do danego zawodu regulowane-
go w dziedzinie geodezji i kartografii, w którym ma
nastàpiç uznanie kwalifikacji.

7. Etap ustny obejmuje trzy pytania sprawdzajàce
znajomoÊç przepisów prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego, standardów geodezyjnych — w zale˝noÊci
od okreÊlonego zawodu regulowanego, o uznanie
kwalifikacji do wykonywania którego ubiega si´ wnios-
kodawca, a tak˝e sprawdzajàce umiej´tnoÊci praktycz-
nego zastosowania wiedzy zawodowej. Etap ustny
trwa nie d∏u˝ej ni˝ 45 minut. Zaliczenie etapu ustnego
nast´puje po udzieleniu prawid∏owych odpowiedzi co
najmniej na dwa pytania.

8. Wynik testu umiej´tnoÊci okreÊla si´ jako „po-
zytywny” albo „negatywny”.

9. Z przeprowadzonego testu umiej´tnoÊci sporzà-
dza si´ protokó∏, w którym podaje si´ imiona i nazwi-
ska cz∏onków komisji egzaminacyjnej przeprowadza-
jàcej test umiej´tnoÊci, czas rozpocz´cia i zakoƒczenia
testu umiej´tnoÊci oraz wa˝niejsze okolicznoÊci, jakie
nastàpi∏y w jego trakcie; do protoko∏u do∏àcza si´ py-
tania testowe, list´ osób przyst´pujàcych do testu
umiej´tnoÊci oraz wyniki koƒcowe.

§ 23. 1. Protokó∏, o którym mowa w § 22 ust. 9,
wraz z dokumentacjà z przeprowadzonego testu
umiej´tnoÊci, komisja egzaminacyjna przekazuje or-
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ganowi prowadzàcemu post´powanie w sprawie
uznania kwalifikacji oraz wnioskodawcy, w zakresie je-
go dotyczàcym, w terminie 3 dni od dnia przeprowa-
dzenia testu.

2. Na podstawie wyniku przeprowadzonego testu
umiej´tnoÊci organ prowadzàcy post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji zalicza albo nie zalicza
testu umiej´tnoÊci.

§ 24. 1. W przypadku negatywnego wyniku testu
umiej´tnoÊci, na wniosek z∏o˝ony przez wnioskodaw-
c´, organ prowadzàcy post´powanie w sprawie uzna-
nia kwalifikacji umo˝liwia powtórne przystàpienie do
testu umiej´tnoÊci nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia jego wyniku.

2. W przypadku powtórnego niezaliczenia testu
umiej´tnoÊci organ prowadzàcy post´powanie w spra-
wie uznania kwalifikacji umo˝liwia kolejne przystàpie-
nie do testu umiej´tnoÊci nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia wyniku powtórnego te-
stu umiej´tnoÊci.

3. Do powtórnego przystàpienia do testu umiej´t-
noÊci przepisy § 18—23 stosuje si´ odpowiednio.

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

2. W przypadku nieprzystàpienia do testu umiej´t-
noÊci op∏ata zwiàzana z przeprowadzeniem testu
umiej´tnoÊci nie podlega zwrotowi.

3. 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.

4. W przypadku nieprzystàpienia do jednego z eta-
pów testu umiej´tnoÊci z uzasadnionej przyczyny
przepis § 22 stosuje si´ odpowiednio.

5. W przypadku gdy test umiej´tnoÊci nie odb´-
dzie si´ z winy organu prowadzàcego post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji lub komisji kwalifika-
cyjnej przeprowadzajàcej test umiej´tnoÊci, op∏at´ za
przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci zwraca si´ wnios-
kodawcy na podane przez niego konto.

6. Na wniosek wnioskodawcy, który z wa˝nych,
odpowiednio udokumentowanych, przyczyn loso-
wych nie przystàpi∏ do testu umiej´tnoÊci, op∏at´ za
przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci zwraca si´ na po-
dane przez niego konto w terminie 30 dni od daty z∏o-
˝enia wniosku.

7. Oceny przyczyny usprawiedliwiajàcej nieprzy-
stàpienie do testu umiej´tnoÊci w wyznaczonym ter-
minie dokonuje przewodniczàcy zespo∏u egzamina-
cyjnego, kierujàc si´ zasadami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecnoÊci w pracy oraz udzielania pracownikom
zwolnieƒ od pracy. 

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 26. 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 Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 r. w spra-
wie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku po-
st´powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawo-
dów regulowanych (Dz. U. Nr 147, poz. 1226), które utraci-
∏o moc z dniem 20 paêdziernika 2008 r. na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).


