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Art. 1. 1. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, którzy nabyli w tych paƒstwach, poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do
podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci wymie-
nionych w za∏àczniku do ustawy — uznaje si´ te kwali-
fikacje, na zasadach okreÊlonych w ustawie, o ile
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy odr´bne uzale˝-
niajà podejmowanie lub wykonywanie tych dzia∏alno-
Êci od spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w tych przepi-
sach.

2. Obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, których kwalifikacje zosta∏y uznane zgodnie z za-
sadami okreÊlonymi w ustawie, majà prawo podj´cia
lub wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏al-
noÊci, o których mowa w ust. 1, na takich samych za-

sadach jak osoby, które kwalifikacje do ich podj´cia lub
wykonywania uzyska∏y w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ustawa nie narusza zasad uznawania kwalifikacji
do podejmowania lub wykonywania innych dzia∏alno-
Êci lub zawodów, nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, okreÊlonych w przepisach od-
r´bnych.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) dzia∏alnoÊci — oznacza to dzia∏alnoÊç wymienionà
w za∏àczniku do ustawy, 

2) podj´ciu lub wykonywaniu dzia∏alnoÊci — oznacza
to podejmowanie lub wykonywanie dzia∏alnoÊci
na w∏asny rachunek oraz zatrudnienie przy wyko-
nywaniu tej dzia∏alnoÊci,
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o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowa-
nia lub wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci. 
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3) formalnych kwalifikacjach — oznacza to dyplom,
Êwiadectwo lub inny dokument potwierdzajàcy
wiedz´ i umiej´tnoÊci do wykonywania dzia∏alno-
Êci, wydany przez instytucj´ w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej prowadzàcà kszta∏cenie lub
szkolenie, zgodnie z przepisami o systemie eduka-
cji w tym paƒstwie, 

4) doÊwiadczeniu zawodowym — oznacza to okres
zgodnego z prawem wykonywania dzia∏alnoÊci
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, rów-
noznaczny z praktykà zawodowà,

5) kwalifikacjach do podejmowania lub wykonywania
dzia∏alnoÊci — oznacza to kwalifikacje formalne lub
doÊwiadczenie zawodowe,

6) wnioskodawcy — oznacza to obywatela, o którym
mowa w art. 1 ust. 1, zamierzajàcego podjàç lub
wykonywaç dzia∏alnoÊç w Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

7) paƒstwie wnioskodawcy — oznacza to paƒstwo,
w którym wnioskodawca wykonywa∏ dzia∏alnoÊç,

8) organizacjach zawodowych — oznacza to odpo-
wiednio zawodowe lub handlowe organizacje, sto-
warzyszenia lub samorzàdy,

9) dyrektorze — oznacza to cz∏onka organu zarzàdza-
jàcego przedsi´biorstwa, pe∏nomocnika przedsi´-
biorstwa do spraw zarzàdzania, prokurenta, kieru-
jàcego przedsi´biorstwem lub jego zast´pc´, kieru-
jàcego wyodr´bnionà cz´Êcià przedsi´biorstwa,
posiadajàcego upowa˝nienie do zaciàgania zobo-
wiàzaƒ w imieniu przedsi´biorstwa lub kierujàcego
komórkà organizacyjnà przedsi´biorstwa, od któ-
rego wymaga si´ posiadania specjalistycznej wie-
dzy lub doÊwiadczenia zawodowego i który upo-
wa˝niony jest do zaciàgania zobowiàzaƒ w imieniu
przedsi´biorstwa,

10) kierowniczym stanowisku — oznacza to stanowi-
sko kierujàcego komórkà organizacyjnà przedsi´-
biorstwa, od którego wymaga si´ specjalistycznej
wiedzy, umiej´tnoÊci lub doÊwiadczenia zawodo-
wego.

Art. 3. Do post´powania w sprawie uznania kwali-
fikacji do podejmowania lub wykonywania dzia∏alno-
Êci w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „post´-
powaniem w sprawie uznania kwalifikacji”, stosuje si´,
z zastrze˝eniem przepisów ustawy, przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego.

Art. 4. 1. Organami w∏aÊciwymi w Rzeczypospolitej
Polskiej do wydawania decyzji w sprawie uznania kwa-
lifikacji sà organy okreÊlone w przepisach ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62,
poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109,
poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63,
poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365),
zwane dalej „w∏aÊciwymi organami”.

2. Organami uprawnionymi do wydawania decyzji
o podejmowaniu lub wykonywaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej dzia∏alnoÊci przez obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej sà organy okreÊlone w przepi-
sach odr´bnych uprawnione do wydawania takich de-
cyzji wobec osób, które w Rzeczypospolitej Polskiej
uzyska∏y kwalifikacje spe∏niajàce wymagania niezb´d-
ne do podejmowania lub wykonywania takiej dzia∏al-
noÊci.

Art. 5. 1. Post´powanie w sprawie uznania kwalifi-
kacji wszczyna si´ na wniosek zainteresowanego.

2. Post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji po-
winno zakoƒczyç si´ wydaniem decyzji nie póêniej ni˝
w terminie czterech miesi´cy od przedstawienia przez
wnioskodawc´ wszystkich niezb´dnych dokumentów.

Art. 6. 1. Ilekroç przepisy odr´bne wymagajà dla
podj´cia lub wykonywania dzia∏alnoÊci decyzji lub opi-
nii organów organizacji zawodowych, organizacje te
uczestniczà w post´powaniu w sprawie uznania kwali-
fikacji na prawach strony.

2. Decyzje w sprawach uznania kwalifikacji sà wià-
˝àce dla organizacji zawodowych, o których mowa
w ust. 1, w∏aÊciwych w sprawach podejmowania lub
wykonywania dzia∏alnoÊci.

Art. 7. 1. Wnioski, pisma i dokumenty w toku post´-
powania w sprawie uznania kwalifikacji sk∏ada si´ w j´-
zyku polskim lub wraz z t∏umaczeniem na j´zyk polski,
dokonanym przez t∏umacza przysi´g∏ego, z zastrze˝e-
niem ust. 2. 

2. T∏umaczenie na j´zyk polski nie jest wymagane
w przypadku dokumentów potwierdzajàcych dane,
o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.

3. Wniosek o wszcz´cie post´powania w sprawie
uznania kwalifikacji powinien zawieraç w szczególno-
Êci:

1) imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia wniosko-
dawcy,

2) nazw´ paƒstwa wnioskodawcy,

3) okreÊlenie dzia∏alnoÊci, dla podj´cia lub wykony-
wania której majà byç uznane kwalifikacje wnio-
skodawcy,

4) okreÊlenie formy, w jakiej dzia∏alnoÊç ma byç wy-
konywana,

5) informacj´ o posiadanych kwalifikacjach do podej-
mowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci,

6) wyliczenie dokumentów do∏àczanych do wniosku.

4. Dokumentujàc okresy wykonywania dzia∏alnoÊci
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, nale˝y
przed∏o˝yç Êwiadectwa lub zaÊwiadczenia wydane
przez upowa˝niony organ administracji lub organizacji
zawodowej, stwierdzajàce charakter, okres i rodzaj wy-
konywanej dzia∏alnoÊci.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, sk∏ada si´ na
formularzu udost´pnianym nieodp∏atnie przez w∏aÊci-
we organy lub przez oÊrodek informacji, o którym mo-
wa w art. 14. 
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Art. 8. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego oraz minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw gospodarki, okreÊlà, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór formularza, o którym mowa w art. 7
ust. 5, uwzgl´dniajàc w nim w szczególnoÊci dane,
o których mowa w art. 7 ust. 3 oraz art. 11 ust. 1, 3 i 4,
wykaz dokumentów, które nale˝y do∏àczyç do wniosku,
instrukcj´ wype∏niania wniosku, a tak˝e dane o oÊrod-
ku informacji, o którym mowa w art. 14.

Art. 9. 1. Ilekroç przepisy odr´bne uzale˝niajà pod-
j´cie lub wykonywanie dzia∏alnoÊci od posiadania w∏a-
Êciwej dla danej dzia∏alnoÊci wiedzy ogólnej lub zawo-
dowej i umiej´tnoÊci, w∏aÊciwy organ uzna kwalifika-
cje wnioskodawcy za spe∏niajàce wymagania okreÊlo-
ne w przepisach odr´bnych, je˝eli wnioskodawca:

1) w razie zamiaru podj´cia lub wykonywania dzia∏al-
noÊci wymienionej w LiÊcie Nr I za∏àcznika do usta-
wy, przed∏o˝y dokumenty Êwiadczàce o tym, ˝e:
a) w nieprzerwanym okresie szeÊciu lat wykonywa∏

dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym albo

b) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co
najmniej trzy lata szkolenie przygotowujàce do
wykonywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone
Êwiadectwem uznawanym na ca∏ym terytorium
paƒstwa wnioskodawcy lub przez organizacj´
zawodowà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci
w tym paƒstwie, albo

c) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek, a ponadto
przez co najmniej pi´ç lat by∏ zatrudniony przy
wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci, albo

d) w nieprzerwanym okresie pi´ciu lat by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci na sta-
nowisku kierowniczym, a ponadto przed tym za-
trudnieniem ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej trzy
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na ca∏ym terytorium paƒstwa wnio-
skodawcy lub przez organizacj´ zawodowà w∏a-
Êciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒstwie,

2) w razie zamiaru podj´cia lub wykonywania dzia∏al-
noÊci wymienionej w LiÊcie Nr II za∏àcznika do usta-
wy, przed∏o˝y dokumenty Êwiadczàce o tym, ˝e:
a) w nieprzerwanym okresie szeÊciu lat wykonywa∏

dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym albo

b) w nieprzerwanym okresie:
— trzech lat wykonywa∏ dzia∏alnoÊç na w∏asny

rachunek lub by∏ zatrudniony przy wykony-
waniu tej dzia∏alnoÊci w charakterze dyrekto-
ra lub na stanowisku kierowniczym, a ponad-
to uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej

trzy lata szkolenie przygotowujàce do wyko-
nywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwia-
dectwem uznawanym na ca∏ym terytorium
paƒstwa wnioskodawcy lub przez organizacj´
zawodowà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci
w tym paƒstwie, lub

— czterech lat wykonywa∏ dzia∏alnoÊç na w∏asny
rachunek lub by∏ zatrudniony przy wykony-
waniu tej dzia∏alnoÊci w charakterze dyrekto-
ra lub na stanowisku kierowniczym, a ponad-
to uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej
dwa lata szkolenie przygotowujàce do wyko-
nywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwia-
dectwem uznawanym na ca∏ym terytorium
paƒstwa wnioskodawcy lub przez organizacj´
zawodowà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci
w tym paƒstwie, albo

c) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto przez co najmniej pi´ç lat by∏
zatrudniony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci,
albo

d) w nieprzerwanym okresie:
— pi´ciu lat by∏ zatrudniony przy wykonywaniu

tej dzia∏alnoÊci, a ponadto przed tym zatrud-
nieniem ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej trzy la-
ta szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na ca∏ym terytorium paƒstwa
wnioskodawcy lub przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla tej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie, lub

— szeÊciu lat by∏ zatrudniony przy wykonywaniu
tej dzia∏alnoÊci, a ponadto przed tym zatrud-
nieniem ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej dwa
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywa-
nia tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadec-
twem uznawanym na ca∏ym terytorium paƒ-
stwa wnioskodawcy lub przez organizacj´ za-
wodowà w∏aÊciwà dla tej dzia∏alnoÊci w tym
paƒstwie,

3) w razie zamiaru podj´cia lub wykonywania dzia∏al-
noÊci wymienionej w LiÊcie Nr III za∏àcznika do
ustawy, przed∏o˝y dokumenty Êwiadczàce o tym,
˝e:
a) w nieprzerwanym okresie szeÊciu lat wykonywa∏

dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym albo

b) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co
najmniej trzy lata szkolenie przygotowujàce do
wykonywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone
Êwiadectwem uznawanym na ca∏ym terytorium
paƒstwa wnioskodawcy lub przez organizacj´
zawodowà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci
w tym paƒstwie, albo
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c) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek, a ponadto
przez co najmniej pi´ç lat by∏ zatrudniony przy
wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci, 

4) w razie zamiaru podj´cia lub wykonywania dzia∏al-
noÊci wymienionej w LiÊcie Nr IV za∏àcznika do
ustawy, przed∏o˝y dokumenty Êwiadczàce o tym,
˝e:
a) w nieprzerwanym okresie pi´ciu lat wykonywa∏

dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym albo

b) w nieprzerwanym okresie dwóch lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co
najmniej trzy lata szkolenie przygotowujàce do
wykonywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone
Êwiadectwem uznawanym na ca∏ym terytorium
paƒstwa wnioskodawcy lub przez organizacj´
zawodowà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci
w tym paƒstwie, albo

c) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co
najmniej dwa lata szkolenie przygotowujàce do
wykonywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone
Êwiadectwem uznawanym na ca∏ym terytorium
paƒstwa wnioskodawcy lub przez organizacj´
zawodowà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci
w tym paƒstwie, albo

d) w nieprzerwanym okresie dwóch lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto przez co najmniej trzy lata by∏
zatrudniony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci,
albo

e) w nieprzerwanym okresie trzech lat by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci, a po-
nadto przed tym zatrudnieniem ukoƒczy∏ trwajà-
ce co najmniej dwa lata szkolenie przygotowujà-
ce do wykonywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzo-
ne Êwiadectwem uznawanym na ca∏ym teryto-
rium paƒstwa wnioskodawcy lub przez organi-
zacj´ zawodowà bàdê w∏aÊciwà dla danej dzia-
∏alnoÊci w tym paƒstwie,

5) w razie zamiaru podj´cia lub wykonywania dzia∏al-
noÊci wymienionej w LiÊcie Nr V za∏àcznika do usta-
wy, przed∏o˝y dokumenty Êwiadczàce o tym, ˝e:
a) w odniesieniu do dzia∏alnoÊci wymienionej

w poz. 1—6 Listy Nr V, przez trzy lata wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, pod warunkiem ˝e wykonywanie tej dzia-
∏alnoÊci nie usta∏o wczeÊniej ni˝ na dwa lata
przed wystàpieniem z wnioskiem o uznanie kwa-
lifikacji, 

b) w odniesieniu do dzia∏alnoÊci wymienionej
w poz. 7 Listy Nr V, przez trzy lata wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, pod warunkiem ˝e wykonywanie tej dzia-
∏alnoÊci nie usta∏o wczeÊniej ni˝ na dwa lata
przed wystàpieniem z wnioskiem o uznanie kwa-
lifikacji, chyba ̋ e przepisy odr´bne pozwalajà na
przerywanie tej dzia∏alnoÊci na d∏u˝szy okres
czasu, albo

6) w razie zamiaru podj´cia lub wykonywania dzia∏al-
noÊci wymienionej w LiÊcie Nr VI za∏àcznika do
ustawy, przed∏o˝y dokumenty Êwiadczàce o tym,
˝e:
a) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏

dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym albo

b) w nieprzerwanym okresie dwóch lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto przedtem ukoƒczy∏ szkolenie
przygotowujàce do wykonywania tej dzia∏alno-
Êci, potwierdzone Êwiadectwem uznawanym na
ca∏ym terytorium paƒstwa wnioskodawcy lub
przez organizacj´ zawodowà w∏aÊciwà dla danej
dzia∏alnoÊci w tym paƒstwie, albo

c) w nieprzerwanym okresie dwóch lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze dyrektora lub na stanowisku kierowni-
czym, a ponadto przez co najmniej trzy lata by∏
zatrudniony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci,
albo

d) w nieprzerwanym okresie trzech lat by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci, a po-
nadto przed tym zatrudnieniem ukoƒczy∏ szkole-
nie przygotowujàce do wykonywania tej dzia∏al-
noÊci, potwierdzone Êwiadectwem uznawanym
na ca∏ym terytorium paƒstwa wnioskodawcy
lub przez organizacj´ zawodowà w∏aÊciwà dla
danej dzia∏alnoÊci w tym paƒstwie.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a) i c), pkt 2 lit. a) i c), pkt 3 lit. a) i c) oraz w pkt 6 lit. a)
i c) — okres od ustania wykonywania dzia∏alnoÊci, któ-
rà wnioskodawca zamierza podjàç lub wykonywaç do
wystàpienia z wnioskiem o uznanie kwalifikacji, nie
mo˝e przekraczaç dziesi´ciu lat.

3. Je˝eli wnioskodawca posiada Êwiadectwo wyda-
ne i uznawane na ca∏ym terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, potwierdzajàce wiedz´
i umiej´tnoÊci z zakresu dzia∏alnoÊci, którà zamierza
podjàç lub wykonywaç, równowa˝ne odpowiednio
przynajmniej dwuletniemu lub trzyletniemu okresowi
doÊwiadczenia zawodowego, Êwiadectwo to b´dzie
traktowane jak Êwiadectwo potwierdzajàce ukoƒczenie
szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i d), pkt 2
lit. b) i d), pkt 3 lit. b) oraz w pkt 4 lit. b), c) i e).
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4. Je˝eli wnioskodawca przed∏o˝y dokument
Êwiadczàcy o szkoleniu, którego okres trwania wynosi
przynajmniej dwa lata, lecz jest krótszy ni˝ trzy lata, za
wystarczajàce uznaje si´ wykonywanie dzia∏alnoÊci na
w∏asny rachunek lub zatrudnienie przy wykonywaniu
dzia∏alnoÊci w charakterze dyrektora lub na stanowisku
kierowniczym zgodnie z przepisem ust. 1 pkt 1 lit. b)
i d), pkt 2 lit. b) tiret pierwsze, pkt 3 lit. b) i pkt 4 lit. b)
lub zatrudnienie przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci zgod-
nie z przepisem ust. 1 pkt 2 lit. d) tiret pierwsze, wów-
czas gdy okres doÊwiadczenia zawodowego jest d∏u˝-
szy o okres, o który krócej trwa∏o szkolenie.

Art. 10. 1. Je˝eli na podstawie dokumentów przed-
∏o˝onych zgodnie z art. 9 w∏aÊciwy organ nie mo˝e
uznaç spe∏nienia przez wnioskodawc´ wymagaƒ do
podj´cia lub wykonywania dzia∏alnoÊci w Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo gdy wnioskodawca nie posiada
dokumentów Êwiadczàcych o spe∏nieniu wymagaƒ,
o których mowa w art. 9 — w∏aÊciwy organ nie mo˝e
wydaç decyzji o nieuznaniu kwalifikacji wnioskodawcy
bez rozpatrzenia formalnych kwalifikacji, je˝eli wnio-
skodawca przedstawi je wraz z wnioskiem lub do∏àczy
do wniosku na wezwanie w∏aÊciwego organu.

2. Je˝eli wnioskodawca posiada formalne kwalifi-
kacje do podj´cia lub wykonywania dzia∏alnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, w∏aÊciwy organ przeprowadza po-
st´powanie w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w art. 9—12 lub art. 14 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz. U. Nr 87, poz. 954). 

3. Uprawnienie do wyboru sta˝u adaptacyjnego al-
bo testu umiej´tnoÊci okreÊlone w art. 11 ust. 3 usta-
wy, o której mowa w ust. 2, mo˝e zostaç wy∏àczone, je-
˝eli wnioskodawca zamierza wykonywaç dzia∏alnoÊç
na w∏asny rachunek oraz w charakterze zatrudnionego
przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci dyrektora lub na
stanowisku kierowniczym, w przypadku gdy do podj´-
cia lub wykonywania dzia∏alnoÊci konieczne jest posia-
danie znajomoÊci polskiego prawa.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, dzia∏alnoÊci, o których mo-
wa w ust. 3, dla podj´cia lub wykonywania których wy-
boru sta˝u adaptacyjnego albo testu umiej´tnoÊci do-
konuje w∏aÊciwy organ. 

5. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami administracji rzà-
dowej, w∏aÊciwi w sprawach uznania kwalifikacji
w dzia∏alnoÊciach nale˝àcych do danego dzia∏u, okre-
Êlà w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adaptacyj-
nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad od-
bywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnio-
skodawc´ umiej´tnoÊci

— kierujàc si´ odr´bnoÊciami w wykonywaniu dzia∏al-
noÊci w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
oraz specyfikà i szczególnymi wymaganiami dotyczà-

cymi podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11. 1. Ilekroç przepisy odr´bne uzale˝niajà pod-
j´cie lub wykonywanie dzia∏alnoÊci od postawy etycz-
nej lub nieznajdowania si´ w stanie odpowiadajàcym
w Rzeczypospolitej Polskiej upad∏oÊci, w toku post´po-
wania o og∏oszenie upad∏oÊci lub post´powania uk∏a-
dowego albo przewidujà mo˝liwoÊç zakazu wykony-
wania okreÊlonej dzia∏alnoÊci lub zawodu, zawieszenia
prawa jego wykonywania, skreÊlenia z listy osób
uprawnionych do wykonywania zawodu lub zajmowa-
nia okreÊlonego stanowiska, na podstawie orzeczenia
sàdu lub w wyniku post´powania dyscyplinarnego —
w∏aÊciwy organ ustala spe∏nienie przes∏anek przewi-
dzianych tymi przepisami na podstawie odpisów z re-
jestrów sàdowych lub jeÊli nie jest mo˝liwe uzyskanie
takiego odpisu, na podstawie dokumentów urz´do-
wych wystawionych przez w∏aÊciwe w tych sprawach
organy paƒstwa wnioskodawcy.

2. Je˝eli w paƒstwie wnioskodawcy nie sà wyda-
wane dokumenty, o których mowa w ust. 1, dowodem
w post´powaniu w sprawie uznania kwalifikacji jest
oÊwiadczenie wnioskodawcy z∏o˝one w formie i trybie
okreÊlonych przez przepisy tego paƒstwa lub paƒstwa,
z którego pochodzi lub przybywa wnioskodawca, je˝e-
li przepisów takich brak — oÊwiadczenie z∏o˝one przez
wnioskodawc´ w formie pisemnej z podpisem po-
Êwiadczonym przez notariusza, z∏o˝one ∏àcznie
z oÊwiadczeniem, ˝e zna treÊç niniejszego przepisu;
art. 233 Kodeksu karnego stosuje si´ odpowiednio.

3. Ilekroç przepisy odr´bne dla podj´cia lub wyko-
nywania dzia∏alnoÊci wymagajà przed∏o˝enia opinii
bankowej, do stwierdzenia sytuacji finansowej — w∏a-
Êciwy organ uzna opini´ banku paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej, w którym wnioskodawca posiada
rachunek.

4. Ilekroç przepisy odr´bne dla podj´cia lub wyko-
nywania dzia∏alnoÊci wymagajà przed∏o˝enia dowodu
ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej lub po-
dobnego w skutkach innego ubezpieczenia — w∏aÊci-
wy organ uzna dokumenty Êwiadczàce o posiadaniu
takiego ubezpieczenia wystawione przez instytucje
ubezpieczeniowe paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, je˝eli dokumenty te sà zgodne z wymogami pra-
wa polskiego w odniesieniu do warunków i zakresu
ubezpieczenia.

5. W post´powaniu w sprawie uznania kwalifikacji
dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, powinny
byç wystawione nie póêniej ni˝ trzy miesiàce przed
dniem z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 7 
ust. 3.

Art. 12. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
koordynujàcy uznawanie kwalifikacji do podejmowa-
nia lub wykonywania dzia∏alnoÊci, mo˝e wyznaczyç
pracownika ministerstwa lub powo∏aç innà osob´
w celu pe∏nienia funkcji krajowego koordynatora w za-
kresie dzia∏alnoÊci obj´tych niniejszà ustawà. Osoba
ta, z upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, zapewnia jednolite stosowanie przepisów
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ustawy przez w∏aÊciwe organy oraz gromadzi informa-
cje o post´powaniach w sprawie uznania kwalifikacji.

2. Powo∏anie, o którym mowa w ust. 1, stanowi na-
wiàzanie stosunku pracy.

3. Krajowy koordynator, o którym mowa w ust. 1,
wspó∏pracuje z krajowymi koordynatorami wyznaczo-
nymi lub powo∏anymi na podstawie ustawy o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawo-
dów regulowanych. 

4. Krajowi koordynatorzy, o których mowa w ust. 3,
wspó∏pracujà z organizacjami zawodowymi, o których
mowa w art. 6 ust. 1, oraz z oÊrodkiem informacji,
o którym mowa w art. 14.

Art. 13. 1. W∏aÊciwe organy przekazujà krajowemu
koordynatorowi, o którym mowa w art. 12 ust. 1,
a w przypadku jego niepowo∏ania ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki, okresowe informacje
o zmianach wymagaƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci oraz
o podj´tych decyzjach w sprawach uznania kwalifika-
cji. 

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki, ministra w∏aÊciwego do
spraw oÊwiaty i wychowania oraz ministra w∏aÊciwe-
go do spraw szkolnictwa wy˝szego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia: 

1) zakres informacji, o których mowa w ust. 1, a tak˝e
terminy ich sk∏adania — kierujàc si´ zobowiàzania-
mi Rzeczypospolitej Polskiej wobec paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej i organów Wspólnoty
Europejskiej,

2) przyporzàdkowanie dzia∏alnoÊci oznaczonych ko-
dami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Dzia∏al-
noÊci — majàc na wzgl´dzie ujednolicenie ozna-
czeƒ dzia∏alnoÊci w toku post´powania przed w∏a-
Êciwymi organami.

Art. 14. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
oÊwiaty i wychowania oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw szkolnictwa wy˝szego, w drodze rozporzàdze-
nia, wskazuje lub tworzy oÊrodek informacji w∏aÊciwy
do informowania o zasadach uznawania kwalifikacji do
podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci oraz
ustala szczegó∏owy zakres zadaƒ oÊrodka, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç zapewnienia dost´pu do w∏aÊciwej in-
formacji obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej.

2. OÊrodek informacji, o którym mowa w ust. 1,
wspó∏pracuje z krajowym koordynatorem, o którym
mowa w art. 12 ust. 1, oraz pe∏ni funkcj´ oÊrodka infor-
macji dla obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

Art. 15. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,

z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4a ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Minister kierujàcy dzia∏em administracji rzàdo-

wej, z zastrze˝eniem art. 33a ust. 4, jest w∏aÊci-
wy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawo-
dach regulowanych oraz w sprawach uznawa-
nia kwalifikacji do podejmowania lub wykony-
wania dzia∏alnoÊci nale˝àcych do tego dzia∏u.

2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowa-
nych oraz uznawanie kwalifikacji do podejmo-
wania lub wykonywania dzia∏alnoÊci nale˝à-
cych do tego dzia∏u oznacza uznawanie tych
kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w Unii
Europejskiej.”;

2) w art. 9 w ust. 2 po pkt 5 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) koordynacji uznawania kwalifikacji do podej-

mowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci oraz
podejmowania dzia∏aƒ majàcych na celu udo-
st´pnianie informacji o uznawaniu tych kwalifi-
kacji.”;

3) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-

wania koordynuje uznawanie kwalifikacji w za-
wodach regulowanych, do wykonywania któ-
rych wymagane jest posiadanie wykszta∏cenia
uzyskanego w systemie oÊwiaty, oraz podej-
muje dzia∏ania majàce na celu udost´pnianie
informacji o uznawaniu tych kwalifikacji.”;

4) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-

szego koordynuje uznawanie kwalifikacji w za-
wodach regulowanych, do wykonywania któ-
rych wymagane jest posiadanie wykszta∏cenia
uzyskanego w systemie szkolnictwa wy˝szego,
oraz podejmuje dzia∏ania majàce na celu udo-
st´pnianie informacji o uznawaniu tych kwalifi-
kacji.”;

5) w art. 33a ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:
„4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdze-

nia, wyznacza:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw uznawania

kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz
do spraw uznawania kwalifikacji do podej-
mowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci, ob-
j´tych dzia∏alnoÊcià administracji rzàdowej
wykonywanà przez urz´dy okreÊlone
w ust. 1, oraz wskazuje, który z tych urz´dów
wyznaczony minister mo˝e upowa˝niç do
wykonywania zadaƒ w sprawach uznawania
kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz
w sprawach uznawania kwalifikacji do po-
dejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci,

2) ministra w∏aÊciwego do spraw uznawania
kwalifikacji w tych zawodach regulowanych
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oraz do spraw uznawania kwalifikacji do po-
dejmowania lub wykonywania tych dzia∏al-
noÊci, dla wykonywania których w∏aÊciwy
jest wi´cej ni˝ jeden minister

— kierujàc si´ specyfikà poszczególnych zawo-
dów regulowanych oraz dzia∏alnoÊci, w∏aÊci-
woÊcià odpowiednich dzia∏ów administracji
rzàdowej, a tak˝e zakresem dzia∏ania urz´dów,
o których mowa w ust. 1.

5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, upowa˝niç do wyko-
nywania zadaƒ w sprawach uznawania kwalifi-
kacji w zawodach regulowanych oraz w spra-
wach uznawania kwalifikacji do podejmowania
lub wykonywania dzia∏alnoÊci wskazany urzàd
albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3.

6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, upowa˝niç do wyko-
nywania zadaƒ w sprawach uznawania kwalifi-
kacji w zawodach regulowanych oraz w spra-
wach uznawania kwalifikacji do podejmowania
lub wykonywania dzia∏alnoÊci podmioty, o któ-
rych mowa w art. 4a ust. 3.”

Art. 16. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954,
Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441) w za∏àczniku do
ustawy wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w cz´Êci II po ust. 17 dodaje si´ ust. 18 i 19
w brzmieniu:

2) w cz´Êci IV skreÊla si´ ust. 47b.

Art. 17. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawo-
dów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19 w ust. 1 po wyrazach „oÊwiaty i wychowa-
nia” dodaje si´ wyrazy „w drodze rozporzàdzenia”
oraz wyraz „ustalà” zast´puje si´ wyrazem „usta-
lajà”;

2) w za∏àczniku nr 2 do ustawy:
a) w cz´Êci 1 po wyrazach „w Austrii:” dodaje si´

wyrazy
„— specjalne szkolenie podstawowe dla piel´-

gniarek specjalizujàcych si´ w opiece nad
dzieçmi i m∏odymi ludêmi («spezielle Grun-
dausbildung in der Kinder- und Jugendli-
chenpflege»),

— specjalne szkolenie podstawowe dla piel´-
gniarek psychiatrycznych («spezielle Grun-
dausbildung in der psychiatrischen Gesun-
dheits- und Krankenpflege»),”

b) cz´Êç 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kszta∏cenie w Zjednoczonym Królestwie

uznawane jako «National Vocational Quali-
fications» lub jako «Scottish Vocational 
Qualifications» 
Nast´pujàce szkolenie:
— in˝ynier elektryk górnictwa («mine electri-

cal engineer»),
— in˝ynier mechanik górnictwa («mine me-

chanical engineer»),
— asystent stomatologiczny («dental thera-

pist»),
— higienista stomatologiczny («dental hy-

gienist»),
— optyk okularowy («dispensing optician»),
— sztygar górnictwa («mine deputy»),
— syndyk masy upad∏oÊciowej (zarzàdcy

ustanowionego przez sàd) («insolvency
practitioner»),

— specjalista upowa˝niony do sporzàdzania
przeniesienia tytu∏u w∏asnoÊci («licensed
conveyancer»),

— pierwszy oficer — statki handlowe i pasa-
˝erskie — bez ograniczeƒ («first mate —
freight/passenger ships — unrestricted»),

— drugi oficer — statki handlowe i pasa˝er-
skie — bez ograniczeƒ («second mate —
freight/passenger ships — unrestricted»),

— trzeci oficer — statki handlowe i pasa˝er-
skie — bez ograniczeƒ («third mate — fre-
ight/passenger ships — unrestricted»),

— oficer pok∏adowy — statki handlowe i pa-
sa˝erskie — bez ograniczeƒ («deck officer
— freight/passenger ships — unrestric-
ted»),

— oficer mechanik — statki handlowe i pasa-
˝erskie — nieograniczony obszar handlo-
wy («engineer officer — freight/passenger
ships — unlimited trading area»),

— specjalista w dziedzinie zarzàdzanie odpa-
dami, którego kompetencje techniczne zo-
sta∏y udokumentowane («Certified techni-
cally competent person in waste manage-
ment»),

nadajàce kwalifikacje okreÊlane jako «Natio-
nal Vocational Qualifications» (NVQ) lub
okreÊlane w Szkocji jako «Scottish Vocatio-
nal Qualifications» na poziomie 3 i 4 Krajo-

18. Od decyzji o uznaniu kwali-
fikacji do wykonywania za-
wodu regulowanego w ro-
zumieniu przepisów o zasa-
dach uznawania nabytych
w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwa-
lifikacji do wykonywania za-
wodów regulowanych

19. Od decyzji o uznaniu kwali-
fikacji do podj´cia lub wy-
konywania dzia∏alnoÊci
w rozumieniu przepisów
o zasadach uznawania na-
bytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do podejmowa-
nia lub wykonywania nie-
których dzia∏alnoÊci

500 z∏

500 z∏
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wych Ramowych Kwalifikacji Zawodowych
Zjednoczonego Królestwa.

Poziomy te okreÊlane sà nast´pujàco:

— Poziom 3: zdolnoÊç do wykonywania sze-
rokiego wachlarza ró˝nych zadaƒ w bar-
dzo ró˝norodnych sytuacjach, z których
wi´kszoÊç ma charakter z∏o˝ony i nieruty-
nowy. Zakres odpowiedzialnoÊci i samo-
dzielnoÊci jest znaczny, a funkcje pe∏nione
na tym poziomie wymagajà cz´sto nadzo-
ru lub kierowania innymi osobami.

— Poziom 4: zdolnoÊç do wykonywania sze-
rokiego wachlarza z∏o˝onych, technicz-
nych lub specjalistycznych zadaƒ w bar-
dzo ró˝norodnych sytuacjach, z du˝ym za-
kresem odpowiedzialnoÊci i samodzielno-
Êci. Pe∏nione na tym poziomie funkcje cz´-
sto obejmujà odpowiedzialnoÊç za prace
wykonywane przez inne osoby oraz za po-
dzia∏ zasobów.”;

3) w za∏àczniku nr 2 do ustawy w cz´Êci 1 oraz w za-
∏àczniku nr 3 do ustawy wyraz „Arbitur” zast´puje
si´ wyrazem „Abitur”;

4) w za∏àczniku nr 3 do ustawy w zdaniu pierwszym
skreÊla si´ wyrazy „przez Krajowà Rad´ ds. Kwali-
fikacji Zawodowych («National Council for Vocatio-
nal Qualifications»),”.

Art. 18. Do czasu wydania rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w art. 14 ust. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
3 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zadania oÊrodka
informacji wykonuje Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏ce-
nia i Wymiany Mi´dzynarodowej, utworzone na pod-
stawie odr´bnych przepisów.

Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, z wyjàtkiem art. 15, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Za∏àcznik do ustawy z dnia 10 maja 2002 r. (poz. 655)

LISTY DZIA¸ALNOÂCI

LISTA NR I

1.
Nomenklatura NICE
(odpowiedniki dzia∏ów: 23—40 Nomenklatury ISIC)

Dzia∏ Grupa Opis

23 W∏ókiennictwo
232 Przetwarzanie w∏ókien i produkcja tkanin na urzàdzeniach do we∏ny
233 Przetwarzanie w∏ókien i produkcja tkanin na urzàdzeniach do bawe∏ny
234 Przetwarzanie w∏ókien i produkcja tkanin na urzàdzeniach do jedwabiu
235 Przetwarzanie w∏ókien i produkcja tkanin na urzàdzeniach do lnu i konopi
236 Inne bran˝e w∏ókiennicze (surowiec — juta, w∏ókna liÊciowe itp.); produkcja lin
237 Produkcja dzianin i wyrobów szyde∏kowych
238 Wykaƒczanie tkanin
239 Pozosta∏e bran˝e w∏ókiennicze

24 Produkcja obuwia, odzie˝y, koców i wyrobów poÊcielowych
241 Maszynowa produkcja obuwia (oprócz wykonanego z gumy lub drewna)
242 R´czne wytwarzanie obuwia; reperacja obuwia
243 Produkcja odzie˝y (oprócz futer)
244 Produkcja materacy, koców i wyrobów poÊcielowych
245 Produkcja skór futerkowych i futer

Dzia∏ Grupa Opis

25 Produkcja wyrobów z drewna lub korka (oprócz produkcji mebli)
251 Pi∏owanie i przemys∏owa obróbka drewna
252 Produkcja pó∏fabrykatów z drewna
253 Seryjna produkcja drewnianych elementów budowlanych, w tym pod∏ogowych
254 Produkcja pojemników z drewna
255 Produkcja pozosta∏ych wyrobów z drewna (oprócz mebli)
259 Produkcja wyrobów ze s∏omy, korka, wikliny, (w tym koszykarskich), rattanu; wyrób

szczotek i p´dzli
26 260 Produkcja mebli z drewna
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Dzia∏ Grupa Opis

27 Produkcja papieru i wyrobów z papieru
271 Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury
272 Produkcja papieru i tektury oraz wyrobów z masy celulozowej

28 280 Poligrafia, dzia∏alnoÊç wydawnicza i bran˝e pokrewne
29 Produkcja skóry i wyrobów ze skóry

291 Garbowanie i wyprawianie skór
292 Produkcja wyrobów ze skór wyprawionych

ex 30 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, w∏ókien sztucznych i wyrobów
skrobiowych

301 Przetwórstwo gumy i azbestu
302 Przetwórstwo tworzyw sztucznych
303 Produkcja w∏ókien sztucznych

ex 31 Przemys∏ chemiczny
311 Produkcja surowców chemicznych i dalsze ich przetwórstwo
312 Wyspecjalizowana produkcja wyrobów chemicznych, g∏ównie dla celów przemys∏owych

i rolniczych (w tym produkcja — na cele przemys∏owe — t∏uszczów i olejów pochodzenia
roÊlinnego lub zwierz´cego, wg grupy ISIC: 312)

313 Wyspecjalizowana produkcja wyrobów chemicznych, g∏ównie na u˝ytek domowy lub
biurowy [oprócz produkcji wyrobów medycznych i farmaceutycznych (ISIC ex grupa 319)]

32 320 Przemys∏ naftowy
33 Produkcja wyrobów z niemetalicznych surowców mineralnych

331 Produkcja uformowanych wyrobów z gliny

33 332 Produkcja szk∏a i wyrobów szklanych
333 Produkcja wyrobów ceramicznych, w tym ogniotrwa∏ych
334 Produkcja cementu, wapna i gipsu
335 Produkcja uformowanych elementów z betonu, cementu i gipsu
339 Obróbka kamienia i produkcja pozosta∏ych wyrobów z niemetalicznych surowców

mineralnych
34 Produkcja i wst´pna obróbka ˝elaza i metali nie˝elaznych

341 Stal i przemys∏ stalowy (zgodnie z definicjà Traktatu ECSC, w tym koksownie nale˝àce do
hut stali)

342 Produkcja rur stalowych
343 Ciàgnienie drutów, ciàgnienie na zimno taÊm, walcowanie na zimno taÊm, formowanie na

zimno
344 Produkcja i wst´pna obróbka metali nie˝elaznych
345 Odlewnictwo ˝elaza i metali nie˝elaznych

35 Produkcja wyrobów metalowych (oprócz maszyn, urzàdzeƒ i Êrodków transportu)
351 Kucie, wyt∏aczanie i prasowanie
352 Druga faza obróbki i obróbka powierzchniowa
353 Produkcja konstrukcji metalowych
354 Produkcja kot∏ów i przemys∏owych profili wkl´s∏ych
355 Produkcja narz´dzi, sprz´tu oraz innych wyrobów gotowych z metalu (oprócz sprz´tu

elektrycznego)
359 Pomocnicze rodzaje dzia∏alnoÊci z zakresu mechaniki

36 Produkcja maszyn i urzàdzeƒ innych ni˝ elektryczne
361 Produkcja ciàgników oraz maszyn i urzàdzeƒ dla rolnictwa
362 Produkcja maszyn i urzàdzeƒ na cele biurowe
363 Produkcja obrabiarek, w tym do metali oraz osprz´tu i oprzyrzàdowania wymiennego do

nich i do innych przyrzàdów, zasilanych pràdem
364 Produkcja maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia dodatkowego dla w∏ókiennictwa oraz maszyn

do szycia
365 Produkcja maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia dla przemys∏u spo˝ywczego, w tym dla bran˝y

napojów, oraz dla przemys∏u chemicznego i przemys∏ów pokrewnych
366 Produkcja instalacji i wyposa˝enia dla kopalƒ, odlewni ˝elaza i stali (zlokalizowanych przy

hutach) i dla budownictwa; produkcja urzàdzeƒ do mechanicznego podawania
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Dzia∏ Grupa Opis

Dzia∏ Grupa Opis

367 Produkcja wyposa˝enia transmisyjnego
368 Produkcja maszyn i urzàdzeƒ do innych, specjalistycznych zastosowaƒ przemys∏owych
369 Produkcja innych — nieelektrycznych maszyn, urzàdzeƒ i wyposa˝enia

37 Elektrotechnika
371 Produkcja elektrycznych drutów i kabli
372 Produkcja silników, generatorów, transformatorów, prze∏àczników i podobnych urzàdzeƒ

dla dostarczania energii elektrycznej
373 Produkcja sprz´tu elektrycznego do bezpoÊredniego handlowego u˝ytku
374 Produkcja sprz´tu telekomunikacyjnego, liczników, innych aparatów pomiarowych oraz

sprz´tu elektromedycznego
375 Produkcja sprz´tu elektronicznego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprz´tu audio
376 Produkcja urzàdzeƒ elektrycznych domowego u˝ytku
377 Produkcja lamp i sprz´tu oÊwietleniowego
378 Produkcja baterii i akumulatorów 
379 Naprawy, monta˝ i specjalistyczne instalacje sprz´tu i wyposa˝enia elektrycznego

ex 38 Produkcja sprz´tu transportowego
383 Produkcja pojazdów mechanicznych oraz cz´Êci do nich
384 Naprawy pojazdów mechanicznych, w tym motocykli oraz rowerów
385 Produkcja motocykli, rowerów i cz´Êci do nich
389 Produkcja sprz´tu transportowego niesklasyfikowanego gdzie indziej

39 Ró˝ne bran˝e produkcyjne
391 Produkcja precyzyjnych instrumentów oraz aparatów kontrolnych i pomiarowych
392 Produkcja aparatów medycznych, w tym chirurgicznych oraz towarów i sprz´tu

ortopedycznego (oprócz obuwia ortopedycznego)
393 Produkcja sprz´tu fotograficznego i optycznego
394 Produkcja i naprawy zegarów i zegarków
395 Produkcja bi˝uterii i wyrobów z metali szlachetnych
396 Produkcja i naprawy instrumentów muzycznych 
397 Produkcja gier, zabawek, sprz´tu sportowego, w tym lekkoatletycznego
399 Pozosta∏e bran˝e produkcyjne

40 Budownictwo
400 Budownictwo niespecjalistyczne; wyburzanie
401 Wznoszenie budynków (mieszkalnych i innych)
402 Budowa dróg, mostów, linii kolejowych itp.
403 Prace instalacyjne
404 Prace dekoracyjne i wykoƒczeniowe

2.
Nomenklatura NICE

20A 200 Bran˝e wytwarzajàce t∏uszcze i oleje — roÊlinne i zwierz´ce
20B Bran˝e produkcji spo˝ywczej (poza produkcjà napojów)

201 Ubój zwierzàt, obróbka i konserwacja mi´sa
202 Mleczarstwo
203 Pakowanie w szczelne pojemniki i konserwowanie owoców i warzyw
204 Puszkowanie i konserwowanie ryb i innej ˝ywnoÊci pochodzenia morskiego
205 Us∏ugi m∏ynarskie
206 Produkcja piekarnicza w tym sucharki i herbatniki 
207 Cukrownictwo
208 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
209 Produkcja pozosta∏ych wyrobów spo˝ywczych

21 Produkcja napojów
211 Produkcja alkoholu etylowego metodà fermentacyjnà; produkcja dro˝d˝y i napojów

spirytusowych
212 Produkcja wina i innych nies∏odowych napojów alkoholowych
213 Piwowarstwo i s∏odownictwo
214 Produkcja napojów bezalkoholowych i wód gazowanych

ex 30 Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych, w∏ókien celulozowych i sztucznych oraz
wyrobów skrobiowych

304 Produkcja wyrobów skrobiowych
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3.
Nomenklatura ISIC

Dzia∏ Grupa Opis

ex 04 Rybo∏ówstwo
043 Rybo∏ówstwo Êródlàdowe

ex 38 Produkcja Êrodków transportu
381 Budowa i naprawy statków
382 Produkcja taboru kolejowego
386 Produkcja sprz´tu latajàcego (w tym mi´dzyplanetarnego)

ex 71 Dzia∏alnoÊci pokrewne z transportowymi oraz dzia∏alnoÊci inne ni˝ transportowe w ramach
nast´pujàcych grup:

ex 711 Us∏ugi zwiàzane z wagonami sypialnymi i restauracyjnymi; konserwacja taboru
kolejowego w lokomotywowniach; sprzàtanie wagonów pasa˝erskich

ex 712 Konserwacja taboru dla transportu miejskiego, podmiejskiego oraz mi´dzymiastowego
ex 713 Konserwacja taboru innego ni˝ przeznaczony do pasa˝erskiej komunikacji làdowej

(samochody, autobusy, taksówki)
ex 714 Eksploatacja i us∏ugi konserwacyjne wspomagajàce transport drogowy (np. drogi, tunele,

mosty z op∏acanym przejazdem, magazyny towarów, parkingi, zajezdnie autobusowe i
tramwajowe)

ex 716 Dzia∏alnoÊci pokrewne z transportem Êródlàdowym (np. prowadzenie i utrzymanie dróg
wodnych, portów oraz innych obiektów dla transportu Êródlàdowego; us∏ugi holowników
portowych i pilotowanie w portach, instalowanie boi, za∏adunek i roz∏adunek statków i
inne podobne dzia∏alnoÊci, np. ratownictwo okr´towe, holowanie i prowadzenie stanic
wodnych)

73 Us∏ugi pocztowe i telekomunikacyjne
ex 85 Us∏ugi osobiste 

854 Prowadzenie pralni i us∏ugi pralnicze, czyszczenie na sucho oraz farbowanie
ex 856 Studia fotograficzne: fotografia portretowa i komercyjna, oprócz fotografii reporterskiej
ex 859 Us∏ugi osobiste niesklasyfikowane gdzie indziej (konserwacja i utrzymanie w czystoÊci

budynków lub mieszkaƒ)

4.
Nomenklatura ISIC

Dzia∏alnoÊci wykonywane bez sta∏ej lokalizacji (obnoÊne, objazdowe):

a) kupno i sprzeda˝ towarów:
— przez obnoÊnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrà˝ców (ex grupa ISIC 612);
— na targach — w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod go∏ym niebem;

b) dzia∏alnoÊci, których dotyczà przyj´te wczeÊniej Êrodki przejÊciowe, wyraênie wykluczajàc je, lub nie
wymieniajàc ich w odniesieniu do obnoÊnego/objazdowego ich wykonywania.

LISTA NR II

Grupy 718 i 720 Nomenklatury ISIC, a w szczególnoÊci: organizowanie, oferowanie do sprzeda˝y oraz sprzeda˝
(gotówkowa lub komisowa, indywidualnie lub zbiorowo) us∏ug w dziedzinie: transportu, wy˝ywienia,
zakwaterowania, wycieczek i innych zwiàzanych z podró˝owaniem (niezale˝nie od przyczyny podró˝y) lub
pobytem.

LISTA NR III

Ex 855 Us∏ugi fryzjerskie, oprócz pedicure oraz prowadzenia szkó∏ przygotowujàcych do zawodów
kosmetycznych i fryzjerskich.

LISTA NR IV

Grupy 718 i 720 Nomenklatury ISIC, a w szczególnoÊci:

— poÊrednictwo mi´dzy kontrahentami w zakresie ró˝nych rodzajów transportu i osobami, które wysy∏ajà lub
otrzymujà towary, oraz wykonywanie dzia∏alnoÊci zwiàzanych z zawieraniem umów z kontrahentami
transportowymi na zamówienie zleceniodawców, wyborem Êrodka transportu, firmy oraz trasy — z punktu
widzenia op∏acalnoÊci dla zleceniodawcy;

— przygotowywanie technicznych aspektów transportu (np. pakowanie towarów do transportu);



Dziennik Ustaw Nr 71 — 4945 — Poz. 655

— podejmowanie dzia∏aƒ w ró˝nych okolicznoÊciach dotyczàcych transportu (np. zapewnianie dostaw lodu dla
wagonów-ch∏odni);

— za∏atwianie formalnoÊci zwiàzanych z transportem, np. wystawianie dokumentów przewozowych, ∏àczenie
lub rozdzielanie przesy∏ek;

— koordynacja ró˝nych etapów transportu, np. zapewnienie tranzytu, roz∏adunku, prze∏adunku i innych operacji
w terminalach;

— przygotowanie zarówno ∏adunku, jak przewoênika i Êrodków transportu dla osób wysy∏ajàcych towary lub
otrzymujàcych je;

— szacowanie kosztów transportu oraz sprawdzanie szczegó∏owych rozliczeƒ;

— podejmowanie pewnych przedsi´wzi´ç (okresowych lub sta∏ych) w imieniu i na zlecenie przewoêników lub
w∏aÊcicieli statków (dotyczy urz´dów portowych, dostawców okr´towych itp.)

LISTA NR V

1. Dzia∏alnoÊci zawodowe, polegajàce na poÊrednictwie — z upowa˝nienia i zgodnie z instrukcjami jednej lub
wi´kszej liczby osób — w negocjacjach lub zawieraniu transakcji handlowych w imieniu i na zlecenie tych
osób;

2. Dzia∏alnoÊci zawodowe, polegajàce na poÊrednictwie, w którym poÊrednik, zachowujàc pewnà swobod´
dzia∏ania, kojarzy strony zamierzajàce zawrzeç ze sobà bezpoÊredni kontrakt lub przygotowuje ich transakcje
handlowe, lub pomaga w ich finalizowaniu;

3. Dzia∏alnoÊci zawodowe, polegajàce na poÊrednictwie, w którym poÊrednik zawiera transakcje handlowe we
w∏asnym imieniu, na zlecenie innych osób;

4. Dzia∏alnoÊci zawodowe, polegajàce na poÊrednictwie, w którym poÊrednik prowadzi sprzeda˝ hurtowà w
formie przetargu, na zlecenie innych osób;

5. Dzia∏alnoÊci zawodowe, polegajàce na poÊrednictwie, w którym poÊrednik poszukuje zamówieƒ, chodzàc od
domu do domu;

6. Dzia∏alnoÊci zawodowe, polegajàce na Êwiadczeniu us∏ug poÊrednictwa, w których poÊrednik anga˝uje jedno
lub wi´kszà liczb´ przedsi´biorstw o charakterze handlowym, przemys∏owym lub rzemieÊlniczym;

7. Dzia∏alnoÊci osób prowadzàcych w∏asne firmy hurtowego handlu w´glem lub poÊrednictwa w handlu
w´glem (ex grupa 6112 Nomenklatury ISIC).

LISTA NR VI

1.
Nomenklatura ISIC ex grupa 612 handel detaliczny
Dzia∏alnoÊci wykluczone:

Dzia∏ Grupa Opis

012 Wynajem maszyn i urzàdzeƒ rolniczych
640 NieruchomoÊci, w tym ich wynajem
713 Wynajem samochodów, powozów i koni
718 Wynajem wagonów kolejowych — osobowych i towarowych
839 Wynajem maszyn i urzàdzeƒ dla przedsi´wzi´ç komercyjnych
841 Rezerwacja miejsc w kinach i wypo˝yczanie filmów wielkoekranowych
842 Rezerwacja miejsc teatralnych i wypo˝yczanie sprz´tu teatralnego
843 Wynajem ∏odzi, rowerów, automatów wrzutowych do gier zr´cznoÊciowych i innych
853 Wynajem umeblowanych pokoi
854 Wypo˝yczanie obrusów i bielizny poÊcielowej
859 Wypo˝yczanie strojów

2.
Nomenklatura ISIC
ISIC ex dzia∏ 85:

— dzia∏alnoÊci zwiàzane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, tawern i innych obiektów gastronomicznych
(grupa ISIC 852),

— dzia∏alnoÊci zwiàzane z prowadzeniem hoteli, pensjonatów, campingów i innych miejsc zakwaterowania
(grupa ISIC 853).
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3.
Nomenklatura ISIC

Dzia∏ Grupa Opis

ex 62 BankowoÊç i finanse
ex 620 Instytucje kupujàce patenty i wydajàce licencje

ex 71 Transport
ex 713 Transport drogowy osób, z wy∏àczeniem transportu wykonywanego pojazdami

samochodowymi
ex 719 Transport rurociàgami ciek∏ych w´glowodorów i innych ciek∏ych produktów chemicznych

ex 82 Us∏ugi dla lokalnej spo∏ecznoÊci
827 Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczne

ex 84 Us∏ugi rekreacyjne
843 Us∏ugi rekreacyjne niesklasyfikowane gdzie indziej:

dzia∏alnoÊci sportowe (utrzymanie terenów sportowych, organizacja imprez sportowych
itp.), oprócz dzia∏alnoÊci trenerów 
dzia∏alnoÊci zwiàzane z wyÊcigami (stajnie wyÊcigowe, tereny wyÊcigowe, organizacja
wyÊcigów konnych itp.) 
inne dzia∏alnoÊci rekreacyjne (cyrki, weso∏e miasteczka i inne miejsca rozrywki)

ex 85 Us∏ugi osobiste 
ex 851 Us∏ugi domowe
ex 855 Gabinety odnowy biologicznej i us∏ugi kosmetyczne (oprócz pedicure i prowadzenia szkó∏

przygotowujàcych do zawodów kosmetycznych i fryzjerskich)
ex 859 Us∏ugi osobiste niesklasyfikowane gdzie indziej (oprócz masa˝y sportowych i leczniczych

oraz us∏ug przewodników górskich):
zwalczanie szkodników
wypo˝yczanie ubraƒ i sprz´tu do ich przechowywania
prowadzenie biur matrymonialnych itp.
us∏ugi astrologów, wró˝ek itp.
us∏ugi sanitarne i zwiàzane z nimi
utrzymanie i konserwacja grobów
us∏ugi kurierów i pilotów-t∏umaczy

4.

Dzia∏alnoÊci wykonywane bez sta∏ej lokalizacji (obnoÊne, objazdowe):

a) kupno i sprzeda˝ towarów:
— przez obnoÊnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrà˝ców (ex grupa ISIC 612);
— na rynkach — w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod go∏ym niebem;

b) dzia∏alnoÊci, których dotyczà przyj´te wczeÊniej Êrodki przejÊciowe:
— wyraênie — wykluczajàc je, lub
— nie wymieniajàc ich wykonywania w odniesieniu do obnoÊnego/objazdowego ich wykonywania.

5.

Dzia∏alnoÊci te obejmujà w szczególnoÊci:

— wynajem wagonów towarowych i osobowych do przewozu ludzi lub towarów;

— poÊrednictwo w sprzeda˝y, zakupie lub wynajmie statków;

— przygotowanie, prowadzenie negocjacji i podpisywanie kontraktów na przewóz emigrantów;

— przyjmowanie w depozyt wszelkich przedmiotów i towarów, na zlecenie depozytora, przy kontroli celnej, lub
gdzie indziej — w hurtowniach, magazynach ogólnych, magazynach meblowych, ch∏odniach, silosach itp.;

— wystawianie depozytorowi kwitu sk∏adowego na zdeponowane przedmioty lub towary;

— udost´pnianie pomieszczeƒ, paszy i wybiegów dla byd∏a — podczas jego oczekiwania na sprzeda˝ lub
podczas transportu do albo z miejsca sprzeda˝y;

— przeprowadzanie kontroli lub oceny technicznej pojazdów mechanicznych;

— mierzenie, wa˝enie i cechowanie towarów.


