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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci odbywanych w toku post´powania o uznanie
nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu

konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych,
konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia
2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adaptacyj-
nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad
odbywaniem sta˝u adaptacyjnego oraz oceny na-
bytych przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci, a tak˝e
sposób ustalania kosztów odbywania sta˝u ada-
ptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci, a tak˝e sposób ustalania
kosztów przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz
tryb ich ponoszenia

— w zawodzie konserwatora zabytków ruchomych,
konserwatora zabytków nieruchomych, konserwato-
ra zabytkowej zieleni i archeologa.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodów regulowanych;

2) sta˝ adaptacyjny — sta˝, o którym mowa w art. 2
pkt 16 ustawy;

3) test umiej´tnoÊci — test, o którym mowa w art. 2
pkt 17 ustawy;

4) post´powanie —  post´powanie w sprawie uzna-
nia kwalifikacji prowadzone na podstawie przepi-
sów ustawy;

5) wnioskodawca — wnioskodawc´ w rozumieniu
ustawy;

6) organ prowadzàcy post´powanie — ministra w∏a-
Êciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub podmiot wskazany w trybie okre-
Êlonym w art. 4a ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1548, Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69,
poz. 624, Nr 91, poz. 873 i Nr 96, poz. 959);

7) Biuletynie Informacji Publicznej — Biuletyn w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

8) jednostka — przedsi´biorc´ w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).



z póên. zm.2)), oraz paƒstwowe jednostki organiza-
cyjne posiadajàce osobowoÊç prawnà, które pro-
wadzà dzia∏alnoÊç w zakresie obj´tym zawodem
konserwatora zabytków ruchomych, konserwato-
ra zabytków nieruchomych, konserwatora zabyt-
kowej zieleni i archeologa, gdzie wnioskodawca
mo˝e odbywaç sta˝ adaptacyjny.

§ 3. Organ prowadzàcy post´powanie upowszech-
nia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stro-
nach podmiotowych ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) informacje o wymogach kwalifikacyjnych odpo-
wiednio dla zawodu konserwatora zabytków ru-
chomych, konserwatora zabytków nieruchomych,
konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa;

2) wykaz literatury przedmiotu odpowiednio dla za-
wodu konserwatora zabytków ruchomych, konser-
watora zabytków nieruchomych, konserwatora za-
bytkowej zieleni i archeologa.

§ 4. Je˝eli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifi-
kacji zawodowych dla wi´cej ni˝ jednego z zawodów:
konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora za-
bytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zie-
leni i archeologa, sta˝ adaptacyjny albo test umiej´t-
noÊci przeprowadza si´ osobno dla ka˝dego zawodu.

§ 5. 1. KoniecznoÊç odbycia sta˝u adaptacyjnego
albo przeprowadzenia testu umiej´tnoÊci stwierdza
w postanowieniu organ prowadzàcy post´powanie.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia,
o którym mowa w ust. 1, zobowiàzujàcego do odbycia
sta˝u adaptacyjnego albo przystàpienia do testu
umiej´tnoÊci, wyst´puje do organu prowadzàcego po-
st´powanie z wnioskiem o odbycie sta˝u adaptacyjne-
go albo przeprowadzenie testu umiej´tnoÊci.

3. Test umiej´tnoÊci mo˝e byç przeprowadzony
w j´zyku polskim, angielskim albo francuskim.

4. We wniosku o przeprowadzenie testu umiej´t-
noÊci wnioskodawca wskazuje j´zyk, w jakim ma byç
przeprowadzony test umiej´tnoÊci.

§ 6. Organ prowadzàcy post´powanie przekazuje
postanowienie, o którym mowa w § 5 ust. 1, wraz z ko-
pià dokumentacji zawierajàcej informacje o posiada-
nych kwalifikacjach, w tym o wykszta∏ceniu i doÊwiad-
czeniu zawodowym wnioskodawcy, odpowiednio:
1) jednostce, w której ma byç odbywany sta˝ adapta-

cyjny, albo
2) komisji egzaminacyjnej, która przygotowuje i prze-

prowadza test umiej´tnoÊci.

Rozdzia∏ 2

Sta˝ adaptacyjny

§ 7. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ w jednostce.

2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie sta-
˝u adaptacyjnego sk∏ada formularz zg∏oszeniowy oraz
zobowiàzanie jednostki do nawiàzania z wnioskodaw-
cà stosunku prawnego.

3. W zobowiàzaniu, o którym mowa w ust. 2, 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 wnio-
skodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawc´ sta˝u.

§ 8. 1. Koszty odbywania przez wnioskodawc´ sta-
˝u adaptacyjnego sà ustalane kwotowo przez jednost-
k´, na podstawie rzeczywistych wydatków zwiàzanych
z odbywaniem sta˝u, z uwzgl´dnieniem d∏ugoÊci okre-
su i obowiàzków, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 4.

2. Rzeczywiste wydatki zwiàzane z odbywaniem
sta˝u obejmujà:

1) wydatki techniczno-organizacyjne jednostki, w któ-
rej sta˝ jest odbywany;

2) wynagrodzenie opiekuna sta˝u.

3. Op∏ata z tytu∏u kosztów odbywania przez wnio-
skodawc´ sta˝u jest wnoszona jednorazowo albo mie-
si´cznie w równych cz´Êciach na konto wskazane
przez jednostk´. W przypadku odbywania sta˝u w ra-
mach stosunku pracy albo na podstawie odp∏atnej
umowy cywilnoprawnej, op∏ata z tytu∏u odbywania
przez wnioskodawc´ sta˝u mo˝e byç, za zgodà wnio-
skodawcy wyra˝onà na piÊmie, potràcana z jego wy-
nagrodzenia.

§ 9. 1. Sta˝ adaptacyjny odbywa si´ pod nadzorem
opiekuna sta˝u, którym mo˝e byç osoba posiadajàca
co najmniej 5-letnie doÊwiadczenie w wykonywaniu
odpowiednio zawodu konserwatora zabytków rucho-
mych, konserwatora zabytków nieruchomych, konser-
watora zabytkowej zieleni lub archeologa.

2. Opiekuna sta˝u wyznacza jednostka, w której
odbywa si´ sta˝ adaptacyjny.

3. W przypadku braku mo˝liwoÊci dalszego pe∏nie-
nia czynnoÊci przez opiekuna sta˝u adaptacyjnego
jednostka, w której sta˝ jest odbywany, niezw∏ocznie
dokonuje zmiany opiekuna, informujàc o tym wnio-
skodawc´ i organ prowadzàcy post´powanie.

4. Jednostka mo˝e dokonaç zmiany opiekuna sta-
˝u po z∏o˝eniu przez wnioskodawc´ umotywowanego
wniosku lub po z∏o˝eniu przez opiekuna sta˝u umoty-
wowanej proÊby, nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed
zakoƒczeniem sta˝u adaptacyjnego.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535 i Nr 91,
poz. 870.



§ 10. 1. Program i czas trwania sta˝u adaptacyjne-
go okreÊla si´ w postanowieniu, o którym mowa
w § 5 ust. 1.

2. Program sta˝u adaptacyjnego przygotowywany
jest dla ka˝dego wnioskodawcy indywidualnie, po
przeprowadzeniu analizy kwalifikacji wnioskodawcy
z uwzgl´dnieniem zakresu dotychczasowego do-
Êwiadczenia zawodowego, okresu sta˝u niezb´dnego
do nabycia umiej´tnoÊci do wykonywania zawodu od-
powiednio konserwatora zabytków ruchomych, kon-
serwatora zabytków nieruchomych, konserwatora za-
bytkowej zieleni i archeologa na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz ró˝nic wynikajàcych ze specyfiki tych
zawodów w Rzeczypospolitej Polskiej i paƒstwie wnio-
skodawcy.

§ 11. 1. Na wniosek wnioskodawcy organ prowa-
dzàcy post´powanie mo˝e przed∏u˝yç okres sta˝u ada-
ptacyjnego.

2. Organ prowadzàcy post´powanie przed∏u˝a lub
odmawia przed∏u˝enia sta˝u po zapoznaniu si´ z opi-
nià o dotychczasowym jego przebiegu, sporzàdzonà
przez jednostk´, w której odbywa si´ sta˝ adaptacyjny.

§ 12. 1. Prawid∏owy przebieg sta˝u adaptacyjnego
zapewnia jednostka, w której odbywa si´ sta˝.

2. Opiekun sta˝u adaptacyjnego informuje jed-
nostk´ o realizacji przez wnioskodawc´ zadaƒ, wyni-
kajàcych z zatwierdzonego programu sta˝u.

§ 13. 1. Zaliczenie sta˝u adaptacyjnego dokonuje
si´ na podstawie oceny nabytych przez wnioskodaw-
c´ umiej´tnoÊci.

2. Oceny sta˝u adaptacyjnego, w formie opinii, do-
konujà wspólnie opiekun sta˝u i jednostka, w której
sta˝ by∏ odbywany, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni
od dnia zakoƒczenia sta˝u.

3. Ocena sta˝u adaptacyjnego jest przekazywana
wnioskodawcy oraz organowi prowadzàcemu post´-
powanie, w terminie 7 dni od dnia jej sporzàdzenia.

4. Wnioskodawca, który uzyska∏ negatywnà ocen´,
mo˝e ponownie wystàpiç z wnioskiem o odbycie sta˝u.

§ 14. Na podstawie oceny, o której mowa w § 13
ust. 2, organ prowadzàcy post´powanie wydaje decy-
zj´ o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji do wy-
konywania odpowiednio zawodu konserwatora zabyt-
ków ruchomych, konserwatora zabytków nierucho-
mych, konserwatora zabytkowej zieleni lub archeologa.

Rozdzia∏ 3

Test umiej´tnoÊci

§ 15. 1. Test umiej´tnoÊci, zwany dalej „testem”,
przeprowadza komisja egzaminacyjna.

2. Cz∏onków komisji egzaminacyjnej, w liczbie od 3
do 5, powo∏uje organ prowadzàcy post´powanie spo-
Êród osób dysponujàcych wiedzà oraz doÊwiadcze-
niem zawodowym w zakresie wykonywania odpo-

wiednio zawodu konserwatora zabytków ruchomych,
konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora
zabytkowej zieleni, archeologa.

3. Organ prowadzàcy post´powanie spoÊród
cz∏onków komisji egzaminacyjnej wyznacza przewod-
niczàcego komisji egzaminacyjnej.

§ 16. O ustalonym zakresie wiedzy i umiej´tnoÊci
obj´tych testem, miejscu, terminie przeprowadzenia
testu organ prowadzàcy post´powanie zawiadamia
wnioskodawc´, co najmniej na 30 dni przed wyzna-
czonym dniem przeprowadzenia testu umiej´tnoÊci.

§ 17. 1. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 16,
wskazuje si´ wysokoÊç op∏aty z tytu∏u kosztów prze-
prowadzenia testu.

2. Koszty przeprowadzenia testu ustala organ pro-
wadzàcy post´powanie na podstawie rzeczywistych
wydatków techniczno-organizacyjnych ponoszonych
przez organ prowadzàcy post´powanie w zwiàzku
z przeprowadzeniem testu.

3. Wnioskodawca wnosi op∏at´ z tytu∏u kosztów
przeprowadzenie testu na rachunek bankowy organu
prowadzàcego post´powanie.

4. Wnioskodawca przedstawia dowód dokonania
op∏aty, o której mowa w ust. 1, przed przystàpieniem
do testu.

§ 18. 1. Test opracowuje komisja egzaminacyjna.
Przepisy § 10 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. Test sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: pisemnej i ustnej.

3. Cz´Êç pisemna testu trwa 120 minut i sk∏ada si´
z 30 pytaƒ, w tym 10 % o charakterze opisowym. Ka˝-
de z pytaƒ niemajàce charakteru opisowego powinno
zawieraç nie mniej ni˝ 3 mo˝liwoÊci odpowiedzi, z któ-
rych jedna mo˝e byç prawid∏owa.

4. Do ustnej cz´Êci testu dopuszcza si´ osoby, któ-
re uzyska∏y wi´cej ni˝ 80 % punktów mo˝liwych do
uzyskania z cz´Êci pisemnej.

5. Cz´Êç ustna testu sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝
10 pytaƒ i trwa 30 minut. Cz´Êç ustnà testu uznaje si´
za zdanà, je˝eli osoba zdajàca odpowiedzia∏a popraw-
nie na co najmniej 80 % pytaƒ.

§ 19. Przy ocenie testu uwzgl´dnia si´ w szczegól-
noÊci nast´pujàce zasady:

1) za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie,
niemajàce charakteru opisowego, ustala si´ jed-
nakowà liczb´ punktów;

2) za ka˝de prawid∏owe rozwiàzanie pytania o cha-
rakterze opisowym ustala si´ jednakowà liczb´
punktów;

3) za ka˝dà b∏´dnà odpowiedê lub brak odpowiedzi
ustala si´ zero punktów;

4) zaliczenie testu nast´puje w przypadku, gdy wnio-
skodawca uzyska wi´cej ni˝ 80 % punktów mo˝li-
wych do uzyskania.
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§ 20. 1. Z przebiegu testu sporzàdza si´ protokó∏,
w którym podaje si´ dat´ przeprowadzenia testu,
sk∏ad komisji egzaminacyjnej, imi´ i nazwisko osoby,
która przystàpi∏a do testu, wyniki testu oraz podpisy
cz∏onków komisji egzaminacyjnej.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, przewodniczà-
cy komisji egzaminacyjnej przedk∏ada organowi prowa-
dzàcemu post´powanie oraz przekazuje wnioskodawcy
w terminie trzech dni od dnia przeprowadzenia testu.

§ 21. Na podstawie wyniku testu organ prowadzà-
cy post´powanie wydaje decyzj´ o uznaniu lub odmo-
wie uznania kwalifikacji do wykonywania odpowied-
nio zawodu konserwatora zabytków ruchomych, kon-
serwatora zabytków nieruchomych, konserwatora za-
bytkowej zieleni i archeologa.

§ 22. 1. Nieprzystàpienie do testu w wyznaczonym
terminie bez uzasadnionej przyczyny uwa˝a si´ za od-
stàpienie od testu.

2. Ponowne przystàpienie do testu wymaga z∏o˝e-
nia nowego wniosku o przeprowadzenie testu, chyba
˝e nieprzystàpienie do testu nastàpi∏o z uzasadnionej
przyczyny.

3. W przypadku nieprzystàpienia do testu z uzasad-
nionej przyczyny, przepis § 15 stosuje si´ odpowiednio.

4. Oceny przyczyny usprawiedliwiajàcej nieprzy-
stàpienie do testu w wyznaczonym terminie dokonuje
przewodniczàcy komisji egzaminacyjnej.

5. Wnioskodawca, który uzyska∏ negatywny wynik
z testu, mo˝e ponownie przystàpiç do testu nie wcze-
Êniej ni˝ po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia, w którym
przeprowadzono test.

6. Do wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 5,
stosuje si´ przepis § 17 ust. 3.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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