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1864

USTAWA

z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r.

o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej 
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz

z 2002 r. Nr 71, poz. 655) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) paƒstwie wnioskodawcy — oznacza to paƒ-
stwo, w którym wnioskodawca uzyska∏ kwa-
lifikacje do wykonywania zawodu,”,

b) w pkt 7: 

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dokumenty wydane przez uprawnionà in-
stytucj´, potwierdzajàce ukoƒczenie stu-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, usta-
w´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie
skarbowej, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2001 r. o samorzà-
dach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów, ustaw´ z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywa-
nia niektórych dzia∏alnoÊci, ustaw´ z dnia 23 stycznia
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.



diów wy˝szych o co najmniej trzyletnim
okresie kszta∏cenia lub odpowiednio
d∏u˝szym, w przypadku nauki w niepe∏-
nym wymiarze, a tak˝e ukoƒczenie szko-
lenia zawodowego, o ile jest wymagane
— stanowiàce jednoczeÊnie potwierdze-
nie posiadania kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu, nieb´dàcego w paƒstwie
wnioskodawcy zawodem regulowanym,
oraz dodatkowo dokumenty poÊwiadcza-
jàce wykonywanie w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej przez wniosko-
dawc´ zawodu przez dwa lata w czasie
odpowiadajàcym pe∏nemu wymiarowi
czasu pracy w okresie ostatnich dziesi´-
ciu lat, z tym ˝e wykonywanie zawodu
przez dwa lata nie jest wymagane, je˝eli
wnioskodawca posiada dokument po-
twierdzajàcy ukoƒczenie kszta∏cenia re-
gulowanego, albo”,

— po lit. b dodaje si´ lit. c w brzmieniu:

„c) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej kszta∏cenia regulowanego, Êwiad-
czàcy o posiadaniu kwalifikacji na pozio-
mie trzecim,”,

c) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dokumenty wydane przez uprawnionà in-
stytucj´, potwierdzajàce ukoƒczenie nauki
o okresie kszta∏cenia co najmniej rocznym,
lecz krótszym ni˝ trzy lata, lub odpowiednio
d∏u˝szym w przypadku nauki w niepe∏nym
wymiarze, podejmowanej na podstawie
Êwiadectwa uprawniajàcego do kszta∏cenia
w systemie szkolnictwa wy˝szego, a tak˝e
dodatkowo ukoƒczenie szkolenia zawodo-
wego, o ile jest to wymagane — stanowiàce
jednoczeÊnie potwierdzenie posiadania
kwalifikacji do wykonywania zawodu, który
w paƒstwie wnioskodawcy nie jest zawo-
dem regulowanym, oraz dodatkowo doku-
menty poÊwiadczajàce wykonywanie
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
przez wnioskodawc´ zawodu przez dwa lata
w czasie odpowiadajàcym pe∏nemu wymia-
rowi czasu pracy lub odpowiednio d∏u˝ej
w przypadku wykonywania zawodu w nie-
pe∏nym wymiarze czasu pracy, w okresie
ostatnich dziesi´ciu lat, albo”,

d) w pkt 9 lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) dokumenty potwierdzajàce wykszta∏cenie
lub szkolenie, wydane przez uprawnionà in-
stytucj´, poÊwiadczajàce, po zakoƒczeniu
nauki z zakresu szko∏y Êredniej ogólnej,
technicznej lub zawodowej, ukoƒczenie:

— kszta∏cenia lub szkolenia innego ni˝ wy-
mienione w pkt 8 lit. a) pierwsze tiret,
w instytucji szkolnictwa lub w zak∏adzie
pracy, uzupe∏nionego dodatkowo okre-
sem próbnym lub okresem praktyki za-
wodowej, o ile jest to wymagane, lub

— okresu próbnego lub praktyki zawodowej
uzupe∏niajàcej nauk´ z zakresu szko∏y
Êredniej, 

stanowiàce jednoczeÊnie potwierdzenie po-
siadania kwalifikacji wymaganych do pod-
j´cia i wykonywania zawodu regulowanego
w paƒstwie wnioskodawcy, je˝eli ponad po-
∏ow´ kszta∏cenia i szkolenia odbyto w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub
poza obszarem Unii Europejskiej w instytu-
cji prowadzàcej kszta∏cenie i szkolenie na
podstawie przepisów paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, albo gdy wniosko-
dawca uzyska∏ dwuletnie doÊwiadczenie za-
wodowe poÊwiadczone przez paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, które uzna-
∏o dokumenty uzyskane w paƒstwie innym
ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej,
albo

b) dokumenty wydane przez uprawnionà in-
stytucj´ po zakoƒczeniu nauki z zakresu
szko∏y Êredniej ogólnej, technicznej lub za-
wodowej, Êwiadczàce o ukoƒczeniu:

— kszta∏cenia lub szkolenia odbytego w in-
stytucji szkolnictwa lub zak∏adzie pracy,
uzupe∏nionego dodatkowo okresem
próbnym lub okresem praktyki zawodo-
wej, o ile jest to wymagane, lub

— okresu próbnego lub praktyki zawodowej
uzupe∏niajàcej nauk´ z zakresu szko∏y
Êredniej,

stanowiàce jednoczeÊnie potwierdzenie po-
siadania kwalifikacji do wykonywania zawo-
du, który w paƒstwie wnioskodawcy nie jest
zawodem regulowanym, oraz dodatkowo
dokumenty poÊwiadczajàce wykonywanie
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
przez wnioskodawc´ zawodu przez dwa lata
w czasie odpowiadajàcym pe∏nemu wymia-
rowi czasu pracy lub odpowiednio d∏u˝ej
w przypadku wykonywania zawodu w nie-
pe∏nym wymiarze czasu pracy, w okresie
ostatnich dziesi´ciu lat, albo”,

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) doÊwiadczeniu zawodowym — oznacza to
wykonywanie przez wnioskodawc´ zawo-
du w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej,”;
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2) w art. 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa
sta˝ adaptacyjny lub przyst´puje do testu
umiej´tnoÊci, bieg terminu, o którym mowa
w ust. 2, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania
przez w∏aÊciwy organ oceny, o której mowa
w art. 15.”;

3) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wszcz´cie post´powania w sprawie
uznania kwalifikacji powinien zawieraç
w szczególnoÊci:

1) imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia
wnioskodawcy,

2) nazw´ paƒstwa wnioskodawcy,

3) okreÊlenie zawodu regulowanego, dla któ-
rego wykonywania majà byç uznane kwali-
fikacje wnioskodawcy,

4) informacj´ o posiadanych kwalifikacjach,
w tym o wykszta∏ceniu i doÊwiadczeniu za-
wodowym wnioskodawcy,

5) informacje o odbytym kszta∏ceniu regulo-
wanym.”;

4) w art. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpowiednio, posiadanie kwalifikacji na pozio-
mie trzecim lub kwalifikacji na poziomie dru-
gim, a w∏aÊciwy organ stwierdzi, ˝e okres
praktyki zawodowej odbywanej z udzia∏em
wykwalifikowanego przedstawiciela zawodu,
sk∏adajàcej si´ na posiadane kwalifikacje, jest
krótszy o co najmniej rok od okresu praktyki
zawodowej wymaganej przepisami regulacyj-
nymi, mo˝e uzale˝niç decyzj´ od udokumento-
wania przez wnioskodawc´ posiadania do-
Êwiadczenia zawodowego o okresie nie d∏u˝-
szym ni˝ okres, o który krócej trwa∏a praktyka
zawodowa wnioskodawcy, z uwzgl´dnieniem
doÊwiadczenia zawodowego w przypadku,
o którym mowa w art. 2 pkt 7 lit. b) i pkt 8
lit. b), z tym ˝e udokumentowania doÊwiadcze-
nia zawodowego nie wymaga si´, je˝eli wnio-
skodawca posiada dokument potwierdzajàcy
ukoƒczenie kursu wymienionego w za∏àczniku
nr 2 lub 3 do ustawy.”;

5) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy program kszta∏cenia
i szkolenia odbytego przez wnioskodawc´
w jego paƒstwie ró˝ni si´ znaczàco od pro-
gramu kszta∏cenia i szkolenia wymaganego
w Rzeczypospolitej Polskiej albo je˝eli za-

kres wykonywanego przez wnioskodawc´
w jego paƒstwie zawodu ró˝ni si´ od zakre-
su tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,
w∏aÊciwy organ mo˝e uzale˝niç decyzj´
o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez
wnioskodawc´ sta˝u adaptacyjnego albo
przystàpienia do testu umiej´tnoÊci, je˝eli
wiedza nabyta przez wnioskodawc´ podczas
zdobywania doÊwiadczenia zawodowego
nie pozwoli∏a na zrównowa˝enie ró˝nic pro-
gramowych kszta∏cenia i szkolenia wymaga-
nego w Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania
sta˝u adaptacyjnego albo przeprowadzania
testu umiej´tnoÊci.”;

6) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Uprawnienie do wyboru sta˝u adapta-
cyjnego albo testu umiej´tnoÊci, o któ-
rym mowa w art. 11 ust. 3, mo˝e zo-
staç wy∏àczone w przypadku zawodów
regulowanych:

1) których wykonywanie wymaga do-
k∏adnej znajomoÊci prawa polskie-
go, a ich zasadniczà i trwa∏à cechà
jest udzielanie porad i pomocy
zwiàzanej z prawem polskim, albo

2) w stosunku do których Komisja Euro-
pejska pozytywnie rozpatrzy∏a wnio-
sek Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie wy∏àczenia uprawnienia wyboru
zastrze˝onego dla wnioskodawcy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego oraz minister w∏aÊciwy
do spraw oÊwiaty i wychowania okre-
Êlà, w drodze rozporzàdzenia, zawody,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, a tak˝e
okreÊlà dla ka˝dego z zawodów obo-
wiàzek odbywania sta˝u adaptacyjne-
go albo przystàpienia do testu umiej´t-
noÊci.

3. Prezes Rady Ministrów og∏asza
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”,
w drodze obwieszczenia, zawody,
o których mowa w ust. 1 pkt 2.”; 

7) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1, ma
prawo pos∏ugiwaç si´ tak˝e tytu∏em uzyska-
nym w systemie szkolnictwa, albo jego skró-
tem, w oryginalnym brzmieniu wraz z poda-
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niem nazwy i siedziby instytucji, która nada∏a
ten tytu∏.”;

8) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami admini-
stracji rzàdowej, w∏aÊciwi w sprawach
uznawania kwalifikacji w zawodach regu-
lowanych nale˝àcych do danego dzia∏u,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw szkolnictwa wy˝szego oraz mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania, okreÊlà, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u
adaptacyjnego, sposób i tryb wykony-
wania nadzoru nad odbywaniem sta˝u
oraz oceny nabytych przez wniosko-
dawc´ umiej´tnoÊci, a tak˝e sposób
ustalania kosztów odbywania sta˝u 
adaptacyjnego oraz tryb ich ponosze-
nia, 

2) warunki, sposób i tryb przeprowadza-
nia testu umiej´tnoÊci oraz oceny wy-
kazanych przez wnioskodawc´ umiej´t-
noÊci, a tak˝e sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci
oraz tryb ich ponoszenia

— kierujàc si´ odr´bnoÊciami w wykony-
waniu zawodów w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej oraz specyfikà
i szczególnymi wymaganiami dotyczàcy-
mi wykonywania zawodów regulowanych
w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) po art. 16 dodaje si´ art. 16a i 16b w brzmieniu:

„Art. 16a. Ilekroç przepisy regulacyjne lub przepi-
sy odr´bne uzale˝niajà podj´cie lub
kontynuowanie wykonywania zawodu
regulowanego od okreÊlonej sytuacji fi-
nansowej wnioskodawcy — w∏aÊciwy
organ, ustalajàc spe∏nienie tej przes∏an-
ki, uznaje zaÊwiadczenie wydane przez
bank prowadzàcy dzia∏alnoÊç w innym
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, z które-
go pochodzi lub przybywa wnioskodaw-
ca, jako równorz´dne zaÊwiadczeniu
wydanemu przez bank prowadzàcy
dzia∏alnoÊç na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Art. 16b. Ilekroç przepisy regulacyjne lub przepi-
sy odr´bne przewidujà obowiàzek ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej
osoby wykonujàcej zawód regulowany,
w przypadku gdy osoba ta zawrze umo-
w´ ubezpieczenia z zak∏adem ubezpie-

czeƒ z innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, obowiàzek ten b´dzie
uwa˝any za spe∏niony, je˝eli osoba ta
przedstawi dowód zawarcia umowy
ubezpieczenia spe∏niajàcej warunki
okreÊlone w tych przepisach.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548 i Nr 162, poz. 1568) w art. 4a ust. 3 otrzymu-
je brzmienie:

„3. Minister kierujàcy dzia∏em administracji rzàdowej
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, upowa˝niç do
wykonywania zadania okreÊlonego w ust. 1 or-
gan lub jednostk´ organizacyjnà podleg∏à mini-
strowi, organ samorzàdu zawodowego, organiza-
cj´ gospodarczà lub organ rejestrowy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.2)) w art. 7 dodaje si´ pkt 6
w brzmieniu:

„6) odbywajàcym na podstawie nieodp∏atnych
umów cywilnoprawnych sta˝ adaptacyjny wnio-
skodawcom-obywatelom paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej w post´powaniu w sprawie
uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu re-
gulowanego lub dzia∏alnoÊci regulowanej —
w rozumieniu odpowiednio przepisów o zasa-
dach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych lub przepisów
o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
podejmowania lub wykonywania niektórych
dzia∏alnoÊci.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.3))
w za∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595,
Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609
i Nr 170, poz. 1651.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 170, poz. 1651.
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15a. Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji:

1) do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu 
przepisów o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach 
cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do 
wykonywania zawodów regulowanych 500 z∏

2) do podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci 
regulowanej w rozumieniu przepisów o zasadach 
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich 
Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub 
wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci 500 z∏

2) w cz´Êci IV uchyla si´ ust. 40.

Art. 5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-
rzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nadawanie i pozbawianie uprawnieƒ budow-
lanych w specjalnoÊciach, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 1—5 ustawy — Prawo bu-
dowlane, zwanych dalej „uprawnieniami bu-
dowlanymi”, uznawanie kwalifikacji zawodo-
wych cudzoziemców, z zastrze˝eniem art. 8a,
oraz nadawanie tytu∏u rzeczoznawcy budowla-
nego,”;

2) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. Zasady uznawania nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych okreÊlajà odr´bne przepi-
sy.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wyko-
nywania niektórych dzia∏alnoÊci (Dz. U. Nr 71,
poz. 655) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) paƒstwie wnioskodawcy — oznacza to paƒ-
stwo, w którym wnioskodawca wykonywa∏
dzia∏alnoÊç, lub paƒstwo, w którym wniosko-
dawca uzyska∏ formalne kwalifikacje,”;

2) w art. 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa
sta˝ adaptacyjny lub przyst´puje do testu
umiej´tnoÊci, bieg terminu, o którym mowa
w ust. 2, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania
przez w∏aÊciwy organ oceny, o której mowa
w art. 10 ust. 5.”;

3) w art. 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Je˝eli wnioskodawca nie posiada dokumen-
tów Êwiadczàcych o spe∏nieniu wymagaƒ,
o których mowa w art. 9, w∏aÊciwy organ
nie mo˝e wydaç decyzji o nieuznaniu kwali-
fikacji wnioskodawcy bez rozpatrzenia for-
malnych kwalifikacji, je˝eli wnioskodawca
przedstawi je wraz z wnioskiem lub do∏àczy
do wniosku na wezwanie w∏aÊciwego orga-
nu.

2. Je˝eli wnioskodawca posiada formalne
kwalifikacje do podj´cia lub wykonywania
dzia∏alnoÊci, o których mowa w ust. 1, w∏a-
Êciwy organ przeprowadza post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie z za-
sadami okreÊlonymi w art. 11 i 14 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655
oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864).”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami administracji
rzàdowej, w∏aÊciwi w sprawach uznawania
kwalifikacji w dzia∏alnoÊciach nale˝àcych do
danego dzia∏u, okreÊlà w drodze rozporzà-
dzenia:

1) w cz´Êci II po ust. 15 dodaje si´ ust. 15a w brzmieniu: 



1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u
adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywa-
nia nadzoru nad odbywaniem sta˝u oraz
oceny nabytych przez wnioskodawc´
umiej´tnoÊci, a tak˝e sposób ustalania
kosztów odbywania sta˝u adaptacyjnego
oraz tryb ich ponoszenia, 

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania
testu umiej´tnoÊci oraz oceny wykaza-
nych przez wnioskodawc´ umiej´tnoÊci,
a tak˝e sposób ustalania kosztów prze-
prowadzania testu umiej´tnoÊci oraz tryb
ich ponoszenia

— kierujàc si´ odr´bnoÊciami w wykonywa-
niu dzia∏alnoÊci w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej oraz specyfikà
i szczególnymi wymaganiami dotyczàcymi
podejmowania lub wykonywania dzia∏alno-
Êci w Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

4) w za∏àczniku do ustawy:

a) w LiÊcie nr I w Dziale 36 w Grupie 366 Opis
otrzymuje brzmienie:

„Produkcja instalacji i wyposa˝enia dla kopalƒ,
odlewni ˝eliwa i staliwa (zlokalizowanych przy
hutach) i dla budownictwa; produkcja urzàdzeƒ
do mechanicznego podawania”,

b) w LiÊcie nr V dodaje si´ poz. 8 w brzmieniu:

„8. Dzia∏alnoÊci wykonywane na w∏asny rachu-
nek w handlu hurtowym, z wyjàtkiem han-
dlu hurtowego w zakresie produktów me-
dycznych i farmaceutycznych, produktów
toksycznych i patogenicznych oraz w´gla
(ex grupa 611).”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z póên. zm.4)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 dodaje si´ pkt 30 w brzmieniu:

„30) „odbywajàcym sta˝ adaptacyjny” — rozumie
si´ przez to odbywajàcego sta˝ adaptacyjny
wnioskodawc´ w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach
uznawania nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz
z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) lub odbywajàcego

sta˝ adaptacyjny wnioskodawc´ w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2002 r.
o zasadach uznawania nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwa-
lifikacji do podejmowania lub wykonywania
niektórych dzia∏alnoÊci (Dz. U. Nr 71, poz. 655
oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864).”;

2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ubezpieczonymi w Funduszu sà równie˝:

1) cudzoziemcy — studenci i uczestnicy stu-
diów doktoranckich, którzy studiujà w Rze-
czypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, któ-
rzy odbywajà w Rzeczypospolitej Polskiej
obowiàzkowy sta˝,

2) cudzoziemcy — cz∏onkowie zakonów oraz
alumni wy˝szych seminariów duchownych
i teologicznych, postulanci, nowicjusze i ju-
nioryÊci zakonów i ich odpowiednicy prze-
bywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony,

3) cudzoziemcy — odbywajàcy sta˝ adaptacyj-
ny

— je˝eli ubezpieczajà si´ dobrowolnie.”;

3) w art. 11 w ust. 3 dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) osob´, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, sta-
nowi kwota deklarowanego miesi´cznego do-
chodu, jednak˝e nie ni˝sza od kwoty minimal-
nego wynagrodzenia.”.

Art. 8. Akty wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 13 ust. 2 i art. 15 ustawy wymienionej w art. 1
— zachowujà moc do czasu wydania aktów wyko-
nawczych na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 15 usta-
wy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà; 

2) art. 4a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2 — za-
chowujà moc do czasu wydania aktów wykonaw-
czych na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy wymie-
nionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.


