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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 8 paêdziernika 2008 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania o uznanie kwalifikacji
zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej

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 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 tryb po-
noszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za przepro-
wadzenie testu umiej´tnoÊci

— w toku post´powania o uznanie nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, Konfedera-
cji Szwajcarskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
— stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym kwalifikacji do wykonywania zawodów tre-
nera, instruktora dyscypliny sportu, instruktora spor-
tu osób niepe∏nosprawnych, instruktora rekreacji ru-
chowej, instruktora odnowy biologicznej, mened˝e-
ra sportu, mened˝era dyscypliny sportu i mened˝era
imprez sportowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 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) Biuletyn Informacji Publicznej — Biuletyn Infor-
macji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.2));

3) post´powanie — post´powanie w sprawie uzna-
nia kwalifikacji zawodowych prowadzone na pod-
stawie ustawy;

4) organ prowadzàcy post´powanie — ministra w∏a-
Êciwego do spraw kultury fizycznej i sportu;

5) jednostka — jednostk´, w której odbywa si´ sta˝
adaptacyjny.

§ 3. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przeprowadzenia testu umiej´tnoÊci stwierdza
organ prowadzàcy post´powanie w formie postano-
wienia wydanego w toku post´powania.

§ 4. 1. W postanowieniu, o którym mowa w § 3,
organ prowadzàcy post´powanie ustala program sta-
˝u adaptacyjnego, okreÊla d∏ugoÊç sta˝u adaptacyjne-
go, a tak˝e informuje o sposobie uiszczania op∏at za
sta˝ adaptacyjny i test umiej´tnoÊci.

2. Program sta˝u adaptacyjnego uwzgl´dnia
w szczególnoÊci:

1) uczestnictwo w charakterze obserwatora w odpo-
wiednich zaj´ciach prowadzonych w jednostce
przez opiekuna sta˝u adaptacyjnego lub inne oso-
by, w wymiarze co najmniej 8 godzin zaj´ç w mie-
siàcu;

2) opracowywanie planu zaj´ç, prowadzenie zaj´ç
w obecnoÊci opiekuna sta˝u adaptacyjnego lub
kierownika jednostki, w wymiarze co najmniej
8 godzin zaj´ç w miesiàcu, i omawianie tych zaj´ç
z osobà, w której obecnoÊci si´ odbywa∏y;

3) uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednost-
ki.

§ 5. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w § 3, wyst´puje do organu prowa-
dzàcego post´powanie z wnioskiem o odbycie sta˝u
adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiej´t-
noÊci.

§ 6. Organ prowadzàcy post´powanie przekazuje
jednostce, w której ma byç odbywany sta˝ adaptacyj-
ny, albo jednostce przeprowadzajàcej test umiej´tno-
Êci postanowienie, o którym mowa w § 3, wraz z ko-
pià dokumentacji zawierajàcej informacj´ o posiada-
nych kwalifikacjach, w tym o wykszta∏ceniu i do-
Êwiadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Przekazanie
mo˝e byç dokonane równie˝ drogà elektronicznà lub
za pomocà elektronicznych noÊników informacji.

§ 7. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach
podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw kultury
fizycznej i sportu w szczególnoÊci informacje o wymo-

———————
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — kultura fizyczna i sport, 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 Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216,
poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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gach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, o kszta∏ceniu
w tych zawodach, wykaz literatury pomocnej przy
uzupe∏nianiu wiedzy niezb´dnej do spe∏nienia tych
wymogów, przyk∏ady testów umiej´tnoÊci, a tak˝e in-
formacje o jednostkach, w których mogà byç odbywa-
ne sta˝e adaptacyjne, oraz omówienie wniosków
z odbytych sta˝y — z zachowaniem przepisów
o ochronie danych osobowych.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 8. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 5, wnios-
kodawca do∏àcza dokument zawierajàcy zobowiàza-
nie jednostki do nawiàzania z nim stosunku pracy
bàdê umowy cywilnoprawnej, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy.

2. W zobowiàzaniu, o którym mowa w ust. 1, jed-
nostka 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 wnios-
kodawcy;

5) przewidywane koszty odbywania przez wniosko-
dawc´ sta˝u adaptacyjnego.

§ 9. Wnioskodawca odbywa sta˝ adaptacyjny
w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej, na warunkach okreÊlonych pomi´-
dzy wnioskodawcà a jednostkà.

§ 10. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywany jest w j´zyku
polskim, pod nadzorem opiekuna sta˝u adaptacyjne-
go, którym mo˝e byç:

1) trener klasy mistrzowskiej lub klasy I — dla zawo-
du trener;

2) trener lub instruktor dyscypliny sportu, w której
o uznanie kwalifikacji wyst´puje wnioskodawca 
— dla zawodu instruktor dyscypliny sportu;

3) trener lub instruktor sportu osób niepe∏nospraw-
nych w specjalnoÊci, w której o uznanie kwalifika-
cji wyst´puje wnioskodawca — dla zawodu
instruktor sportu osób niepe∏nosprawnych;

4) instruktor rekreacji ruchowej w specjalnoÊci,
w której o uznanie kwalifikacji wyst´puje wniosko-
dawca — dla zawodu instruktor rekreacji rucho-
wej;

5) instruktor odnowy biologicznej posiadajàcy dyp-
lom ukoƒczenia wy˝szych studiów magisterskich
na kierunku fizjoterapia lub wychowanie fizyczne
— dla zawodu instruktor odnowy biologicznej;

6) mened˝er sportu w specjalizacji, w której o uzna-
nie kwalifikacji wyst´puje wnioskodawca — dla
zawodów mened˝er sportu, mened˝er dyscypliny
sportu i mened˝er imprez sportowych.

2. Opiekuna sta˝u adaptacyjnego wyznacza na
okres ca∏ego sta˝u adaptacyjnego kierownik jednost-
ki.

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

1) braku mo˝liwoÊci dalszego wykonywania nadzo-
ru;

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

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

§ 11. Sta˝ adaptacyjny rozpoczyna si´ w terminie
okreÊlonym w postanowieniu, o którym mowa w § 3,
lub w terminie uzgodnionym przez wnioskodawc´
z jednostkà.

§ 12. 1. Prawid∏owy przebieg sta˝u adaptacyjnego
zapewnia kierownik jednostki.

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

§ 13. 1. Organ prowadzàcy post´powanie mo˝e
przed∏u˝yç okres sta˝u adaptacyjnego na wniosek
osoby odbywajàcej sta˝ adaptacyjny.

2. Sta˝ adaptacyjny mo˝e ulec przed∏u˝eniu
w przypadku:

1) nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy, o której mo-
wa 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.3)), osoby odbywajàcej sta˝ adaptacyj-
ny, przez okres d∏u˝szy ni˝ 14 dni;

2) urlopu macierzyƒskiego osoby odbywajàcej sta˝
adaptacyjny;

3) przebywania osoby odbywajàcej sta˝ adaptacyjny
na urlopie wychowawczym, nie d∏u˝ej ni˝ rok;

4) przebywania osoby odbywajàcej sta˝ adaptacyjny
na urlopie bezp∏atnym, nie d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce.

———————
3) 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 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586
i Nr 116, poz. 740.
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3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa
w ust. 1, organ prowadzàcy post´powanie niezw∏ocz-
nie informuje jednostk´ oraz wnioskodawc´ o prze-
d∏u˝eniu okresu trwania sta˝u adaptacyjnego.

§ 14. 1. Oceny sta˝u adaptacyjnego dokonujà
wspólnie opiekun sta˝u adaptacyjnego oraz kierownik
jednostki, w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia sta-
˝u.

2. Przy ocenie sta˝u adaptacyjnego uwzgl´dnia si´
poprawnoÊç merytorycznà i metodycznà prowadzo-
nych i wykonywanych zaj´ç, a tak˝e przestrzeganie
porzàdku pracy ustalonego w jednostce.

3. Ocena sta˝u adaptacyjnego sk∏ada si´ z raportu
sporzàdzonego przez opiekuna sta˝u adaptacyjnego
i wniosków kierownika jednostki i zawiera uzasadnio-
ne stwierdzenie o przygotowaniu do samodzielnego
wykonywania zawodu albo jego braku.

4. Ocena sta˝u adaptacyjnego jest potwierdzana
podpisami kierownika jednostki i opiekuna sta˝u adap-
tacyjnego.

§ 15. Ocen´ sta˝u adaptacyjnego kierownik jed-
nostki przekazuje wnioskodawcy oraz organowi pro-
wadzàcemu post´powanie, w terminie 3 dni od dnia
jej sporzàdzenia.

§ 16. 1. Je˝eli ocena sta˝u adaptacyjnego jest ne-
gatywna, wnioskodawcy przys∏uguje prawo do jedno-
krotnego, powtórnego przystàpienia do sta˝u adapta-
cyjnego.

2. Do powtórnego odbycia sta˝u adaptacyjnego
przepisy § 8—15 i 29 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 17. 1. Test umiej´tnoÊci jest przeprowadzany
dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu umiej´tnoÊci sà
ustalane przez organ prowadzàcy post´powanie i po-
dawane do publicznej wiadomoÊci w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronach podmiotowych ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 18. 1. Wnioskodawcy, którzy z∏o˝yli do organu
prowadzàcego post´powanie wnioski o przeprowa-
dzenie testu umiej´tnoÊci wczeÊniej ni˝ na 30 dni
przed ustalonym terminem testu, przyst´pujà do testu
w tym terminie.

2. Wnioskodawca mo˝e wystàpiç z wnioskiem
o przystàpienie do testu umiej´tnoÊci w kolejnym ter-
minie.

§ 19. 1. Test umiej´tnoÊci jest przeprowadzany
przez uczelni´ prowadzàcà studia na kierunkach i spe-
cjalizacjach w∏aÊciwych dla tytu∏ów zawodowych
okreÊlonych w § 1, wskazanà w postanowieniu, o któ-
rym mowa w § 3, po uprzednim uzgodnieniu zakresu
testu umiej´tnoÊci z tà uczelnià, zwanà dalej „jednost-
kà przeprowadzajàcà test”.

2. Test umiej´tnoÊci opracowuje jednostka prze-
prowadzajàca test indywidualnie dla ka˝dego wnios-
kodawcy.

§ 20. 1. Test umiej´tnoÊci przeprowadza si´ w for-
mie pisemnej.

2. Je˝eli ze wzgl´du na chorob´ lub niepe∏no-
sprawnoÊç wnioskodawcy nie jest mo˝liwe przepro-
wadzenie testu umiej´tnoÊci z zachowaniem zasady
anonimowoÊci, test przeprowadza si´ w formie odpo-
wiedniej ze wzgl´du na chorob´ lub niepe∏nospraw-
noÊç wnioskodawcy, odnotowanej na arkuszu testu.
Ocena takiego testu jest dokonywana niezw∏ocznie po
jego zakoƒczeniu.

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

§ 22. Arkusze testu sà przygotowywane i przecho-
wywane w warunkach uniemo˝liwiajàcych ich nie-
uprawnione ujawnienie przed rozpocz´ciem testu.

§ 23. 1. Test umiej´tnoÊci sk∏ada si´ z nie wi´cej
ni˝ 100 zagadnieƒ lub pytaƒ, w tym nie wi´cej ni˝
30 % stanowià zagadnienia lub pytania o charakterze
opisowym. Ka˝de z zagadnieƒ lub pytaƒ niemajàcych
charakteru opisowego zawiera nie mniej ni˝ trzy mo˝-
liwoÊci odpowiedzi.

2. Co najmniej 90 % zagadnieƒ lub pytaƒ niemajà-
cych charakteru opisowego zawiera jednà odpowiedê
poprawnà. Pozosta∏e zagadnienia mogà zawieraç wi´-
cej ni˝ jednà odpowiedê poprawnà.

§ 24. 1. Test umiej´tnoÊci przeprowadza komisja
sk∏adajàca si´ z co najmniej 3 osób posiadajàcych ty-
tu∏ trenera, instruktora lub mened˝era sportu, powo-
∏ywana przez kierownika jednostki przeprowadzajàcej
test.

2. Zagadnienia, pytania i mo˝liwoÊci odpowiedzi
umieszczane sà na jednostronnie zadrukowanych ar-
kuszach testu opatrzonych piecz´cià jednostki prze-
prowadzajàcej test.

3. Test umiej´tnoÊci trwa 120 minut.

4. Z przebiegu testu umiej´tnoÊci sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà cz∏onkowie komisji przepro-
wadzajàcej test. W protokole odnotowuje si´ w szcze-
gólnoÊci:

1) imi´ i nazwisko wnioskodawcy;

2) nazw´ i adres jednostki przeprowadzajàcej test;

3) dat´ przeprowadzenia testu;

4) sk∏ad komisji.

§ 25. 1. Ocena testu ustalana jest w terminie 14 dni
od dnia przeprowadzenia testu.

2. Odpowiedzi lub rozwiàzania zagadnieƒ i pytaƒ
sà punktowane.

3. Oceny testu dokonuje komisja przeprowadzajà-
ca test, uwzgl´dniajàc nast´pujàce kryteria:
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1) za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na zagadnienie
lub pytanie niemajàce charakteru opisowego
ustala si´ jednakowà liczb´ punktów, z tym ˝e
w przypadku gdy wi´cej ni˝ jedna odpowiedê jest
prawid∏owa, dla uzyskania punktów za takie za-
gadnienie lub pytanie nale˝y wskazaç wszystkie
poprawne odpowiedzi;

2) za ka˝de prawid∏owe rozwiàzanie zagadnienia lub
pytania o charakterze opisowym ustala si´ jedna-
kowà liczb´ punktów;

3) zaliczenie testu nast´puje w przypadku, gdy wnios-
kodawca uzyska wi´cej ni˝ 66 % punktów mo˝li-
wych do uzyskania.

4. Kryteria oceny testu umiej´tnoÊci, o których
mowa w ust. 3, sà dost´pne dla wnioskodawcy w jed-
nostce przeprowadzajàcej test oraz sà umieszczane na
arkuszu testu.

§ 26. Ocen´ testu umiej´tnoÊci komisja przepro-
wadzajàca test przekazuje wnioskodawcy oraz orga-
nowi prowadzàcemu post´powanie, w terminie 3 dni
od dnia ustalenia oceny testu.

§ 27. 1. Nieprzystàpienie w wyznaczonym terminie
do testu umiej´tnoÊci bez usprawiedliwienia uznaje si´
za odstàpienie wnioskodawcy od testu umiej´tnoÊci.

2. Usprawiedliwienie nieprzystàpienia wniosko-
dawcy w wyznaczonym terminie do testu umiej´tno-
Êci nast´puje w trybie przewidzianym dla usprawiedli-
wiania nieobecnoÊci w pracy, okreÊlonym w rozporzà-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 ma-
ja 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).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ
prowadzàcy post´powanie wyznacza ponownie ter-
min przeprowadzenia testu umiej´tnoÊci bàdê na
proÊb´ wnioskodawcy zwraca uiszczonà op∏at´.

§ 28. 1. W przypadku negatywnego wyniku testu
umiej´tnoÊci, na wniosek z∏o˝ony przez wnioskodaw-
c´, organ prowadzàcy post´powanie umo˝liwia mu
ponowne, jednokrotne przystàpienie do testu umie-
j´tnoÊci w najbli˝szym terminie.

2. Do powtórnego przystàpienia do testu umiej´t-
noÊci przepisy § 17—27 i 30 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 4

Tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu op∏aty
za odbywanie sta˝u adaptacyjnego

oraz za przeprowadzanie testu umiej´tnoÊci

§ 29. 1. Obliczenia kosztów zwiàzanych z odbywa-
niem przez wnioskodawc´ sta˝u adaptacyjnego doko-
nuje jednostka nie póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem
rozpocz´cia sta˝u, na podstawie rzeczywistych wydat-
ków, które b´dà ponoszone przez jednostk´, ustalo-
nych z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci programu
sta˝u, d∏ugoÊci trwania sta˝u, wydatków techniczno-
-organizacyjnych i wynagrodzenia opiekuna sta˝u.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca
wp∏aca na rachunek bankowy wskazany przez kie-
rownika jednostki w równych ratach p∏atnych z góry
do 10 dnia ka˝dego miesiàca za dany miesiàc.

3. Przyst´pujàc do sta˝u adaptacyjnego, wniosko-
dawca okazuje dowód wp∏aty pierwszej z rat, o któ-
rych mowa w ust. 2.

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

5. W przypadku gdy sta˝ adaptacyjny nie odb´dzie
si´ z winy jednostki, wnioskodawcy zwraca si´ op∏at´,
o której mowa w ust. 1, na wskazany przez niego ra-
chunek.

6. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, zwraca si´ wnios-
kodawcy tak˝e w przypadku, gdy co najmniej na 7 dni
przed rozpocz´ciem sta˝u adaptacyjnego poinformuje
on jednostk´ prowadzàcà sta˝ o braku mo˝liwoÊci od-
bycia sta˝u w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku gdy wnioskodawca nie móg∏ przy-
stàpiç do sta˝u z przyczyn od niego niezale˝nych,
op∏ata podlega zwrotowi na jego uzasadniony wnio-
sek.

§ 30. 1. Obliczenia kosztów zwiàzanych z przepro-
wadzeniem testu umiej´tnoÊci dokonuje jednostka
przeprowadzajàca test, nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywi-
stych wydatków, które b´dà poniesione przez t´ jed-
nostk´, ustalonych z uwzgl´dnieniem w szczególnoÊci
wydatków zwiàzanych z wynagrodzeniem osób opra-
cowujàcych test, wynagrodzeniem cz∏onków komisji
przeprowadzajàcej test oraz wydatków techniczno-
-organizacyjnych.

2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca
wp∏aca na rachunek bankowy wskazany przez kierow-
nika jednostki przeprowadzajàcej test.

3. Przyst´pujàc do testu umiej´tnoÊci, wniosko-
dawca okazuje dowód wp∏aty op∏aty, o której mowa
w ust. 1.

4. W przypadku gdy test umiej´tnoÊci nie odb´-
dzie si´ z winy jednostki przeprowadzajàcej test,
wnioskodawcy zwraca si´ op∏at´, o której mowa
w ust. 1, na wskazany przez niego rachunek.

5. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, zwraca si´
wnioskodawcy tak˝e w przypadku, gdy co najmniej na
7 dni przed rozpocz´ciem testu umiej´tnoÊci poinfor-
muje on jednostk´ przeprowadzajàcà test o braku
mo˝liwoÊci przystàpienia do niego w wyznaczonym
terminie.

6. W przypadku gdy wnioskodawca nie móg∏ przy-
stàpiç do testu umiej´tnoÊci z przyczyn od niego nie-
zale˝nych, op∏ata podlega zwrotowi na jego uzasad-
niony wniosek.
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Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 31. Post´powania o uznanie kwalifikacji zawodo-
wych niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia prowadzi si´ na podstawie
dotychczasowych przepisów.

§ 32. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie

sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku po-
st´powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania
zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu (Dz. U. Nr 33, poz. 294).

§ 33. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki


