
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej „paƒstwami
cz∏onkowskimi”, którzy nabyli w tych paƒstwach, poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do
wykonywania zawodów regulowanych lub dzia∏alnoÊ-
ci, o których mowa w za∏àczniku nr IV do dyrektywy
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22,
z póên. zm.), zwanej dalej „dyrektywà”, uznaje si´ te
kwalifikacje na zasadach okreÊlonych w ustawie.

2. Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich, których
kwalifikacje zosta∏y uznane, zapewnia si´ prawo wy-
konywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu regu-
lowanego lub dzia∏alnoÊci na takich samych zasadach
jak osobom, które kwalifikacje do ich wykonywania
uzyska∏y w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ustawa nie narusza zasad uznawania kwalifika-
cji do wykonywania zawodów regulowanych lub dzia-
∏alnoÊci, nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich, okreÊ-
lonych w odr´bnych przepisach.

Art. 2. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) zawodzie regulowanym — oznacza to zespó∏ czyn-
noÊci zawodowych, których wykonywanie jest
uzale˝nione od spe∏nienia wymagaƒ kwalifikacyj-
nych i warunków okreÊlonych w odr´bnych pol-
skich przepisach, zwanych dalej „przepisami regu-
lacyjnymi”;

2) wykonywaniu zawodu — oznacza to wykonywanie
zawodu na w∏asny rachunek, na podstawie umo-
wy o prac´ lub w innej formie dozwolonej przez
przepisy obowiàzujàce w paƒstwie, w którym za-
wód by∏, jest lub ma byç wykonywany;

3) podejmowaniu lub wykonywaniu dzia∏alnoÊci —
oznacza to podejmowanie lub wykonywanie dzia-
∏alnoÊci na w∏asny rachunek lub zatrudnienie przy
wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci;

4) wnioskodawcy — oznacza to obywatela, o którym
mowa w art. 1 ust. 1, zamierzajàcego wykonywaç
zawód regulowany albo dzia∏alnoÊç w Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

5) paƒstwie wnioskodawcy — oznacza to paƒstwo,
w którym wnioskodawca uzyska∏ kwalifikacje do
wykonywania zawodu albo wykonywa∏ dzia∏al-
noÊç;

6) uprawnionej instytucji — oznacza to instytucj´
w paƒstwie cz∏onkowskim prowadzàcà kszta∏cenie
lub szkolenie, których ukoƒczenie jest potwierdza-
ne dyplomami lub Êwiadectwami, zgodnie z prze-
pisami o systemie edukacji w tym paƒstwie, a tak-
˝e stowarzyszenie albo organizacj´ zawodowà,
których wykaz stanowi za∏àcznik nr I do dyrekty-
wy;

7) kszta∏ceniu regulowanym — oznacza to kszta∏cenie
przygotowujàce do wykonywania zawodu w paƒ-
stwie wnioskodawcy, uzupe∏nione, o ile jest to do-
datkowo wymagane, szkoleniem zawodowym,
okresem próbnym lub praktykà zawodowà, któ-
rych poziom i program sà okreÊlone przepisami
paƒstwa wnioskodawcy lub podlegajà zatwierdze-
niu lub ocenie przez powo∏anà w tym celu instytu-
cj´ w paƒstwie wnioskodawcy;

8) kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowa-
nego — oznacza to wymogi okreÊlone przepisami
regulacyjnymi, od których spe∏nienia jest uzale˝-
nione wykonywanie zawodu;

9) kwalifikacjach na poziomie czwartym — oznacza
to, ˝e wnioskodawca posiada:

a) dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument, wyda-
ne przez uprawnionà instytucj´, potwierdzajàce
ukoƒczenie studiów wy˝szych o co najmniej
czteroletnim okresie kszta∏cenia, lub odpowied-
nio d∏u˝szym w przypadku nauki w cyklu innym
ni˝ podstawowy, zwanym dalej „naukà w nie-
pe∏nym wymiarze”, albo inne uznane w paƒ-
stwie wnioskodawcy za równorz´dne, a tak˝e
dodatkowo ukoƒczenie szkolenia zawodowego,
o ile jest wymagane — stanowiàce jednoczeÊ-
nie potwierdzenie posiadania kwalifikacji wy-
maganych do wykonywania zawodu regulowa-
nego w paƒstwie wnioskodawcy, wówczas gdy
ponad po∏ow´ kszta∏cenia lub szkolenia odbyto
w paƒstwie cz∏onkowskim lub gdy wniosko-
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USTAWA

z dnia 18 marca 2008 r.

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej1)2)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005,
str. 22, z póên. zm.).

2) 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 oraz ustaw´ z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej.



dawca uzyska∏ trzyletnie doÊwiadczenie zawo-
dowe poÊwiadczone przez paƒstwo cz∏onkow-
skie, które uzna∏o dokumenty uzyskane w paƒ-
stwie innym ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie, albo

b) dokumenty wydane przez uprawnionà instytu-
cj´, potwierdzajàce ukoƒczenie studiów wy˝-
szych o co najmniej czteroletnim okresie kszta∏-
cenia lub odpowiednio d∏u˝szym, w przypadku
nauki w niepe∏nym wymiarze, albo inne uznane
w paƒstwie wnioskodawcy za równorz´dne,
a tak˝e ukoƒczenie szkolenia zawodowego, o ile
jest wymagane — stanowiàce jednoczeÊnie po-
twierdzenie posiadania kwalifikacji do wykony-
wania zawodu, nieb´dàcego w paƒstwie wnios-
kodawcy zawodem regulowanym, oraz dodat-
kowo dokumenty poÊwiadczajàce wykonywa-
nie w paƒstwie cz∏onkowskim przez wniosko-
dawc´ zawodu przez dwa lata w czasie odpo-
wiadajàcym pe∏nemu wymiarowi czasu pracy
w okresie ostatnich dziesi´ciu lat, z tym ˝e wy-
konywanie zawodu przez dwa lata nie jest wy-
magane, je˝eli wnioskodawca posiada doku-
ment potwierdzajàcy ukoƒczenie kszta∏cenia re-
gulowanego, albo

c) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie w paƒ-
stwie cz∏onkowskim kszta∏cenia regulowanego,
o co najmniej czteroletnim okresie kszta∏cenia
lub odpowiednio d∏u˝szym w przypadku nauki
w niepe∏nym wymiarze;

10) kwalifikacjach na poziomie trzecim — oznacza to,
˝e wnioskodawca posiada:

a) dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument, wyda-
ne przez uprawnionà instytucj´, potwierdzajàce
ukoƒczenie studiów wy˝szych o okresie kszta∏-
cenia od trzech do czterech lat, lub odpowied-
nio d∏u˝szym w przypadku nauki w niepe∏nym
wymiarze, albo inne uznane w paƒstwie wnios-
kodawcy za równorz´dne, a tak˝e dodatkowo
ukoƒczenie szkolenia zawodowego, o ile jest
wymagane — stanowiàce jednoczeÊnie po-
twierdzenie posiadania kwalifikacji wymaga-
nych do wykonywania zawodu regulowanego
w paƒstwie wnioskodawcy, wówczas gdy po-
nad po∏ow´ kszta∏cenia lub szkolenia odbyto
w paƒstwie cz∏onkowskim lub gdy wniosko-
dawca uzyska∏ trzyletnie doÊwiadczenie zawo-
dowe poÊwiadczone przez paƒstwo cz∏onkow-
skie, które uzna∏o dokumenty uzyskane w paƒ-
stwie innym ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie, albo

b) dokumenty wydane przez uprawnionà instytu-
cj´, potwierdzajàce ukoƒczenie studiów wy˝-
szych o okresie kszta∏cenia od trzech do czte-
rech lat lub odpowiednio d∏u˝szym, w przypad-
ku nauki w niepe∏nym wymiarze, albo inne
uznane w paƒstwie wnioskodawcy za równo-
rz´dne, a tak˝e ukoƒczenie szkolenia zawodo-
wego, o ile jest wymagane — stanowiàce jed-
noczeÊnie potwierdzenie posiadania kwalifikacji
do wykonywania zawodu, nieb´dàcego w paƒ-
stwie wnioskodawcy zawodem regulowanym,
oraz dodatkowo dokumenty poÊwiadczajàce

wykonywanie w paƒstwie cz∏onkowskim przez
wnioskodawc´ 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 doku-
ment potwierdzajàcy ukoƒczenie kszta∏cenia re-
gulowanego, albo

c) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie w paƒ-
stwie cz∏onkowskim kszta∏cenia regulowanego,
o okresie kszta∏cenia od trzech do czterech lat
lub odpowiednio d∏u˝szym w przypadku nauki
w niepe∏nym wymiarze;

11) kwalifikacjach na poziomie drugim — oznacza to,
˝e wnioskodawca posiada:

a) dokumenty potwierdzajàce wykszta∏cenie lub
ukoƒczenie szkolenia, wydane przez uprawnio-
nà instytucj´ po ukoƒczeniu:

— nauki o okresie kszta∏cenia co najmniej rocz-
nym lecz krótszym ni˝ trzy lata, lub odpo-
wiednio d∏u˝szym w przypadku nauki w nie-
pe∏nym wymiarze, podejmowanej na pod-
stawie Êwiadectwa uprawniajàcego do
kszta∏cenia w systemie szkolnictwa wy˝sze-
go, albo inne uznane w paƒstwie wniosko-
dawcy za równorz´dne, a tak˝e dodatkowo
ukoƒczenie szkolenia zawodowego, o ile jest
to wymagane, lub

— kursów o specjalnym programie, uznawa-
nych jako kwalifikacje na poziomie drugim,
których wykaz stanowi za∏àcznik nr II do dy-
rektywy,

stanowiàce jednoczeÊnie potwierdzenie posia-
dania kwalifikacji wymaganych do podj´cia
i wykonywania zawodu regulowanego w paƒ-
stwie wnioskodawcy, je˝eli ponad po∏ow´
kszta∏cenia lub szkolenia odbyto w paƒstwie
cz∏onkowskim albo gdy wnioskodawca uzyska∏
trzyletnie doÊwiadczenie zawodowe poÊwiad-
czone przez paƒstwo cz∏onkowskie, które uzna-
∏o dokumenty uzyskane w paƒstwie innym ni˝
paƒstwo cz∏onkowskie, albo

b) dokumenty wydane przez uprawnionà instytu-
cj´, potwierdzajàce ukoƒczenie nauki o okresie
kszta∏cenia co najmniej rocznym lecz krótszym
ni˝ trzy lata, lub odpowiednio d∏u˝szym w przy-
padku nauki w niepe∏nym wymiarze, podejmo-
wanej na podstawie Êwiadectwa uprawniajàce-
go do kszta∏cenia w systemie szkolnictwa wy˝-
szego, albo inne uznane w paƒstwie wniosko-
dawcy za równorz´dne, a tak˝e dodatkowo
ukoƒczenie szkolenia zawodowego, o ile jest to
wymagane — stanowiàce jednoczeÊnie po-
twierdzenie posiadania kwalifikacji do wykony-
wania zawodu, który w paƒstwie wnioskodaw-
cy nie jest zawodem regulowanym, oraz dodat-
kowo dokumenty poÊwiadczajàce wykonywa-
nie w paƒstwie cz∏onkowskim przez wniosko-
dawc´ zawodu przez dwa lata w czasie odpo-
wiadajàcym pe∏nemu wymiarowi czasu pracy
lub odpowiednio d∏u˝ej w przypadku wykony-
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wania zawodu w niepe∏nym wymiarze czasu
pracy, w okresie ostatnich dziesi´ciu lat, z za-
strze˝eniem, ˝e wykonywanie tego zawodu
przez ten okres nie jest wymagane, je˝eli wnio-
skodawca posiada dokument potwierdzajàcy
ukoƒczenie kszta∏cenia regulowanego, albo

c) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie w paƒ-
stwie cz∏onkowskim kursu kszta∏cenia regulo-
wanego, Êwiadczàcy o posiadaniu kwalifikacji
na poziomie drugim, w tym kursu, którego wy-
kaz stanowi za∏àcznik nr III do dyrektywy;

12) kwalifikacjach na poziomie pierwszym — oznacza
to, ˝e wnioskodawca posiada:

a) dokumenty potwierdzajàce wykszta∏cenie lub
szkolenie, wydane przez uprawnionà instytucj´
po zakoƒczeniu nauki z zakresu szko∏y Êredniej:

— ogólnej — potwierdzajàce ukoƒczenie kszta∏-
cenia lub szkolenia innego ni˝ wymienione
w pkt 11 lit. a tiret pierwsze, w instytucji
szkolnictwa, uzupe∏nionego dodatkowo okre-
sem próbnym lub okresem praktyki zawodo-
wej, lub

— technicznej lub zawodowej — potwierdzajà-
ce ukoƒczenie, o ile jest to wymagane, kszta∏-
cenia lub szkolenia innego ni˝ wymienione
w pkt 11 lit. a tiret pierwsze, w instytucji
szkolnictwa, uzupe∏nionego dodatkowo okre-
sem próbnym lub okresem praktyki zawodo-
wej,

albo inne uznane w paƒstwie wnioskodawcy za
równorz´dne, stanowiàce jednoczeÊnie po-
twierdzenie posiadania kwalifikacji wymaga-
nych do wykonywania zawodu regulowanego
w paƒstwie wnioskodawcy, je˝eli ponad po∏ow´
kszta∏cenia lub szkolenia odbyto w paƒstwie
cz∏onkowskim albo gdy wnioskodawca uzyska∏
trzyletnie doÊwiadczenie zawodowe poÊwiad-
czone przez paƒstwo cz∏onkowskie, które uzna-
∏o dokumenty uzyskane w paƒstwie innym ni˝
paƒstwo cz∏onkowskie, albo

b) dokumenty wydane przez uprawnionà instytu-
cj´ po zakoƒczeniu nauki z zakresu szko∏y Êred-
niej:
— ogólnej — Êwiadczàce o ukoƒczeniu kszta∏ce-

nia lub szkolenia odbytego w instytucji szkol-
nictwa, uzupe∏nionego dodatkowo okresem
próbnym lub okresem praktyki zawodowej,
lub

— technicznej lub zawodowej — Êwiadczàce
o ukoƒczeniu, o ile jest to wymagane, kszta∏-
cenia lub szkolenia odbytego w instytucji
szkolnictwa, uzupe∏nionego dodatkowo okre-
sem próbnym lub okresem praktyki zawodo-
wej, 

albo inne uznane w paƒstwie wnioskodawcy za
równorz´dne, stanowiàce jednoczeÊnie po-
twierdzenie posiadania kwalifikacji do wykony-
wania zawodu, który w paƒstwie wnioskodawcy
nie jest zawodem regulowanym, oraz dodatko-
wo dokumenty poÊwiadczajàce wykonywanie
w paƒstwie cz∏onkowskim przez wnioskodawc´

zawodu przez dwa lata w czasie odpowiadajà-
cym pe∏nemu wymiarowi czasu pracy lub odpo-
wiednio d∏u˝ej w przypadku wykonywania za-
wodu w niepe∏nym wymiarze czasu pracy,
w okresie ostatnich dziesi´ciu lat, z tym, ˝e wy-
konywanie zawodu przez dwa lata nie jest wy-
magane, je˝eli wnioskodawca posiada doku-
ment potwierdzajàcy ukoƒczenie kszta∏cenia re-
gulowanego, albo

c) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie kszta∏ce-
nia regulowanego na poziomie, o którym mowa
w lit. a tiret pierwsze i drugie;

13) zaÊwiadczeniu potwierdzajàcym kompetencje —
oznacza to:

a) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie istotnego
dla zawodu regulowanego kszta∏cenia lub szko-
lenia innego ni˝ wymienione w pkt 9—12, albo

b) dokument potwierdzajàcy zdanie egzaminu
specjalistycznego, niepoprzedzonego kszta∏ce-
niem, albo

c) dokument potwierdzajàcy wykonywanie w paƒ-
stwie cz∏onkowskim przez wnioskodawc´ zawo-
du przez trzy lata w czasie odpowiadajàcym pe∏-
nemu wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio
d∏u˝ej w przypadku wykonywania zawodu
w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, w okresie
ostatnich dziesi´ciu lat, albo

d) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie w paƒ-
stwie cz∏onkowskim ogólnego kszta∏cenia pod-
stawowego lub Êredniego, stanowiàcy potwier-
dzenie uzyskania przez wnioskodawc´ wiedzy
ogólnej;

14) dyplomie ukoƒczenia szko∏y wy˝szej — oznacza to
dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz, je˝eli przepisy regulacyjne
tak stanowià, dokumenty potwierdzajàce spe∏nie-
nie wymogów kwalifikacyjnych zawartych w tych
przepisach dla danego zawodu regulowanego;

15) Êwiadectwie ukoƒczenia szko∏y pomaturalnej —
oznacza to Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y poma-
turalnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, je˝eli
przepisy regulacyjne tak stanowià, dokumenty po-
twierdzajàce spe∏nienie wymogów kwalifikacyj-
nych zawartych w przepisach dla danego zawodu
regulowanego;

16) Êwiadectwie ukoƒczenia szko∏y Êredniej — ozna-
cza to Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y ponadpod-
stawowej lub ponadgimnazjalnej w Rzeczypospo-
litej Polskiej, z wyjàtkiem szkó∏, o których mowa
w pkt 15;

17) kwalifikacjach do podejmowania lub wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci — oznacza to formalne kwalifika-
cje lub doÊwiadczenie zawodowe;

18) kierowniku przedsi´biorstwa — oznacza to:

a) cz∏onka organu zarzàdzajàcego przedsi´bior-
stwa, pe∏nomocnika przedsi´biorstwa do spraw
zarzàdzania, prokurenta, kierujàcego przedsi´-
biorstwem lub jego zast´pc´, kierujàcego wy-
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odr´bnionà cz´Êcià przedsi´biorstwa, posiada-
jàcego upowa˝nienie do zaciàgania zobowiàzaƒ
w imieniu przedsi´biorstwa lub kierujàcego ko-
mórkà organizacyjnà przedsi´biorstwa, od któ-
rego wymaga si´ posiadania specjalistycznej
wiedzy lub doÊwiadczenia zawodowego i który
upowa˝niony jest do zaciàgania zobowiàzaƒ
w imieniu przedsi´biorstwa,

b) osob´ kierujàcà co najmniej jednà komórkà or-
ganizacyjnà przedsi´biorstwa, od której wyma-
ga si´ specjalistycznej wiedzy handlowej lub
technicznej lub doÊwiadczenia zawodowego;

19) doÊwiadczeniu zawodowym — oznacza to okres
zgodnego z prawem wykonywania przez wniosko-
dawc´ zawodu albo dzia∏alnoÊci;

20) sta˝u adaptacyjnym — oznacza to okres przyspo-
sobienia do samodzielnego wykonywania zawodu
regulowanego, odbywanego w ramach stosunku
pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
pod nadzorem wykwalifikowanego przedstawicie-
la zawodu regulowanego;

21) teÊcie umiej´tnoÊci — oznacza to czynnoÊci majà-
ce na celu sprawdzenie, z uwzgl´dnieniem wyma-
gaƒ zawodu regulowanego, zakresu i poziomu
wiedzy zawodowej wnioskodawcy niezb´dnej do
wykonywania tego zawodu;

22) organizacjach zawodowych — oznacza to organi-
zacj´ zawodowà, stowarzyszenie zawodowe lub
samorzàd zawodowy lub gospodarczy;

23) zasadniczej ró˝nicy w kszta∏ceniu lub szkoleniu —
oznacza to istotne ró˝nice pod wzgl´dem czasu
trwania i treÊci zakresu programu kszta∏cenia lub
szkolenia, którego znajomoÊç jest niezb´dna do
wykonywania zawodu przez wnioskodawc´, w po-
równaniu z kszta∏ceniem lub szkoleniem wymaga-
nym w Rzeczypospolitej Polskiej;

24) formalnych kwalifikacjach — oznacza to dyplom,
Êwiadectwo lub inny dokument potwierdzajàcy
wiedz´ i umiej´tnoÊci do wykonywania zawodu
lub dzia∏alnoÊci, wydany przez uprawnionà insty-
tucj´;

25) Êwiadczeniu us∏ug transgranicznych — oznacza to
wykonywanie tymczasowo i okazjonalnie zawodu
regulowanego lub dzia∏alnoÊci w Rzeczypospolitej
Polskiej przez obywatela, o którym mowa w art. 1
ust. 1, uprawnionego do wykonywania tego zawo-
du lub tej dzia∏alnoÊci w paƒstwie cz∏onkowskim,
w którym ma on swojà siedzib´;

26) us∏ugodawcy — oznacza to obywatela, o którym
mowa w art. 1 ust. 1, majàcego zamiar Êwiadczyç
lub Êwiadczàcego us∏ugi transgraniczne.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o obywatelach
paƒstw cz∏onkowskich, rozumie si´ przez to tak˝e
cz∏onków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego tery-
torium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-

skiej i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043
oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) oraz obywateli paƒstw
trzecich posiadajàcych zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170).

Rozdzia∏ 2

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Art. 3. Do post´powania w sprawie uznania kwali-
fikacji do wykonywania zawodu regulowanego albo
dzia∏alnoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego da-
lej „post´powaniem w sprawie uznania kwalifikacji”,
stosuje si´, z zastrze˝eniem przepisów ustawy, przepi-
sy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´-
powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póên. zm.3)).

Art. 4. 1. Organem w∏aÊciwym do wydawania de-
cyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu regulowanego al-
bo dzia∏alnoÊci jest organ okreÊlony w przepisach
ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administra-
cji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107,
poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218), zwany
dalej „w∏aÊciwym organem”.

2. Organem uprawnionym do wydawania decyzji
o wykonywaniu w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów
regulowanych albo dzia∏alnoÊci przez obywateli
paƒstw cz∏onkowskich jest organ okreÊlony w przepi-
sach regulacyjnych, uprawniony do podejmowania ta-
kich decyzji wobec osób, które uzyska∏y kwalifikacje
do ich wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5. W∏aÊciwy organ, na wniosek obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego zamierzajàcego wykonywaç
zawód regulowany na terytorium innego ni˝ Rzeczpo-
spolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego, wydaje za-
Êwiadczenie potwierdzajàce posiadanie kwalifikacji do
wykonywania tego zawodu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 6. 1. Upowa˝niony organ, na wniosek obywa-
tela paƒstwa cz∏onkowskiego zamierzajàcego wykony-
waç dzia∏alnoÊç na terytorium innego ni˝ Rzeczpospo-
lita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego, wydaje zaÊwiad-
czenie stwierdzajàce charakter, okres i rodzaj dzia∏al-
noÊci wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Organem upowa˝nionym do wydania zaÊwiad-
czenia jest marsza∏ek województwa w∏aÊciwy dla
miejsca zamieszkania osoby sk∏adajàcej wniosek,
a w przypadku braku miejsca zamieszkania na teryto-
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rium Rzeczypospolitej Polskiej — marsza∏ek woje-
wództwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na ostatnie miejsce
wykonywania dzia∏alnoÊci lub ostatnie miejsce zatrud-
nienia przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci, w tym w cha-
rakterze kierownika przedsi´biorstwa. 

3. ZaÊwiadczenie zawiera w szczególnoÊci infor-
macje o przebiegu doÊwiadczenia zawodowego z po-
dzia∏em na wykonywanie dzia∏alnoÊci na w∏asny ra-
chunek, zatrudnienie przy wykonywaniu dzia∏alnoÊci,
w tym w charakterze kierownika przedsi´biorstwa.

4. Wydanie zaÊwiadczenia podlega op∏acie w wy-
sokoÊci 50 z∏. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu samo-
rzàdu województwa.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór zaÊwiadczenia, wykaz
dokumentów, które nale˝y do∏àczyç do wniosku o wy-
danie zaÊwiadczenia oraz instrukcj´ wype∏niania za-
Êwiadczenia, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zachowania
jednolitego wzoru zaÊwiadczenia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Art. 7. 1. Post´powanie w sprawie uznania kwalifi-
kacji wszczyna si´ na wniosek, z zastrze˝eniem przepi-
sów rozdzia∏u 3.

2. W∏aÊciwy organ zawiadamia wnioskodawc´
o otrzymaniu wniosku w terminie miesiàca od dnia je-
go otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków for-
malnych, w∏aÊciwy organ wzywa do uzupe∏nienia
wniosku w terminie przez siebie wskazanym pod ry-
gorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3. Post´powanie w sprawie uznania kwalifikacji
powinno si´ zakoƒczyç wydaniem decyzji nie póêniej
ni˝ w terminie trzech miesi´cy od dnia przed∏o˝enia
przez wnioskodawc´ wszystkich niezb´dnych doku-
mentów. W szczególnych przypadkach termin wyda-
nia decyzji mo˝e byç przed∏u˝ony o miesiàc.

4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, w przy-
padku wnioskodawcy, który odbywa sta˝ adaptacyjny
lub przyst´puje do testu umiej´tnoÊci, ulega zawiesze-
niu do dnia uzyskania przez w∏aÊciwy organ oceny,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 18.

Art. 8. 1. Ilekroç przepisy odr´bne wymagajà dla
uzyskania prawa do wykonywania zawodu regulowa-
nego albo dzia∏alnoÊci decyzji lub opinii organów or-
ganizacji zawodowych, uczestniczà one w post´powa-
niu w sprawie uznania kwalifikacji na prawach strony.

2. Decyzje w sprawach uznania kwalifikacji wià˝à
organizacje zawodowe, w∏aÊciwe w sprawach wyko-
nywania zawodu regulowanego lub dzia∏alnoÊci.

Art. 9. 1. Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji
sk∏ada si´ w j´zyku polskim. Pisma i dokumenty w to-
ku tego post´powania sk∏ada si´ w j´zyku polskim lub
wraz z t∏umaczeniem na j´zyk polski dokonanym przez
t∏umacza przysi´g∏ego. 

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 zawiera w szczególnoÊci:

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

2) obywatelstwo oraz nazw´ paƒstwa wnioskodaw-
cy;

3) okreÊlenie zawodu regulowanego, albo dzia∏alnoÊ-
ci wraz z okreÊleniem formy, w jakiej dzia∏alnoÊç
ma byç wykonywana;

4) informacj´ o posiadanych kwalifikacjach i upraw-
nieniach; 

5) informacje o odbytym kszta∏ceniu regulowanym;

6) wykaz dokumentów do∏àczanych do wniosku.

4. Okresy wykonywania w paƒstwie cz∏onkowskim
dzia∏alnoÊci dokumentuje si´ przez przed∏o˝enie Êwia-
dectwa lub zaÊwiadczenia, wydanych przez upowa˝-
niony organ administracji lub organizacji zawodowej,
stwierdzajàcych charakter, okres i rodzaj wykonywa-
nej dzia∏alnoÊci.

5. Wniosek sk∏ada si´ na formularzach udost´pnia-
nych nieodp∏atnie przez w∏aÊciwy organ lub oÊrodek
informacji, o którym mowa w art. 28 ust. 1.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory for-
mularzy, o których mowa w art. 9 ust. 5, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci dane, o których mowa
w art. 9 ust. 3 oraz art. 19 ust. 1—5, wykaz dokumen-
tów, które nale˝y do∏àczyç do wniosku, instrukcj´ wy-
pe∏niania wniosku, a tak˝e dane o oÊrodku informacji,
o którym mowa w art. 28 ust. 1, majàc na uwadze jed-
nolitoÊç wzorów formularzy i przejrzystoÊç dokumen-
tów stosowanych w post´powaniu w sprawie uznania
kwalifikacji. 

Art. 11. Je˝eli do wykonywania zawodu regulowa-
nego w Rzeczypospolitej Polskiej wymagane jest po-
siadanie:

1) dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej — za spe∏nie-
nie tego wymogu uznaje si´ posiadanie kwalifika-
cji na poziomie czwartym, trzecim lub drugim;

2) Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y pomaturalnej — za
spe∏nienie tego wymogu uznaje si´ posiadanie
kwalifikacji na poziomie czwartym, trzecim, dru-
gim lub pierwszym;

3) Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y Êredniej — za spe∏-
nienie tego wymogu uznaje si´ posiadanie kwali-
fikacji na poziomie czwartym, trzecim, drugim lub
pierwszym;

4) dokumentu odpowiadajàcego zaÊwiadczeniu po-
twierdzajàcemu kompetencje — za spe∏nienie te-
go wymogu uznaje si´ posiadanie formalnych
kwalifikacji lub zaÊwiadczenia potwierdzajàcego
kompetencje, wymaganych w paƒstwie wniosko-
dawcy do wykonywania zawodu, dla którego ubie-
ga si´ on o uznanie kwalifikacji, wydanych przez
upowa˝nionà w tym celu instytucj´.
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Art. 12. 1. Je˝eli przepisy odr´bne w Rzeczypospo-
litej Polskiej uzale˝niajà wykonywanie dzia∏alnoÊci od
posiadania w∏aÊciwej dla danej dzia∏alnoÊci wiedzy
ogólnej lub zawodowej i umiej´tnoÊci, w∏aÊciwy or-
gan uznaje kwalifikacje wnioskodawcy za spe∏niajàce
wymagania okreÊlone w przepisach odr´bnych, je˝eli
wnioskodawca:

1) w razie zamiaru podejmowania lub wykonywania
dzia∏alnoÊci wymienionej w Wykazie nr I za∏àczni-
ka nr IV do dyrektywy przed∏o˝y dokumenty
Êwiadczàce o tym, ˝e:

a) w nieprzerwanym okresie szeÊciu lat wykony-
wa∏ dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ za-
trudniony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci
w charakterze kierownika przedsi´biorstwa, 
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 kierownika przedsi´biorstwa, a ponad-
to uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej trzy
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na terytorium paƒstwa wniosko-
dawcy lub uznanym przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie za spe∏niajàce wszystkie wymagane wa-
runki, albo

c) w nieprzerwanym okresie czterech lat wykony-
wa∏ dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ za-
trudniony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci
w charakterze kierownika przedsi´biorstwa,
a uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej dwa
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na terytorium paƒstwa wniosko-
dawcy lub uznanym przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie za spe∏niajàce wszystkie wymagane wa-
runki, albo

d) 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

e) w nieprzerwanym okresie pi´ciu lat by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze kierownika przedsi´biorstwa, w tym
przez co najmniej trzy lata sprawowa∏ obowiàz-
ki o charakterze technicznym i odpowiada∏ za co
najmniej jeden dzia∏ przedsi´biorstwa,
a uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej trzy
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na terytorium paƒstwa wniosko-
dawcy lub uznanym przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie za spe∏niajàce wszystkie wymagane wa-
runki;

2) w razie zamiaru podejmowania lub wykonywania
dzia∏alnoÊci wymienionej w Wykazie nr II za∏àczni-
ka nr IV do dyrektywy 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 kierownika przedsi´biorstwa, 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 kierownika przedsi´biorstwa, a ponad-
to uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej trzy
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na terytorium paƒstwa wniosko-
dawcy lub uznanym przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie za spe∏niajàce wszystkie wymagane wa-
runki, albo

c) w nieprzerwanym okresie czterech lat wykony-
wa∏ dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ za-
trudniony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci
w charakterze kierownika przedsi´biorstwa,
a uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej dwa
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na terytorium paƒstwa wniosko-
dawcy lub uznanym przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie za spe∏niajàce wszystkie wymagane wa-
runki, albo

d) w nieprzerwanym okresie trzech lat wykonywa∏
dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci w cha-
rakterze kierownika przedsi´biorstwa, a ponad-
to przez co najmniej pi´ç lat by∏ zatrudniony
przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci, albo

e) w nieprzerwanym okresie pi´ciu lat by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci,
a uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej trzy
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na terytorium paƒstwa wniosko-
dawcy lub uznanym przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie za spe∏niajàce wszystkie wymagane wa-
runki, albo

f) w nieprzerwanym okresie szeÊciu lat by∏ zatrud-
niony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci,
a uprzednio ukoƒczy∏ trwajàce co najmniej dwa
lata szkolenie przygotowujàce do wykonywania
tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone Êwiadectwem
uznawanym na terytorium paƒstwa wniosko-
dawcy lub uznanym przez organizacj´ zawodo-
wà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊci w tym paƒ-
stwie za spe∏niajàce wszystkie wymagane wa-
runki;

3) w razie zamiaru podejmowania lub wykonywania
dzia∏alnoÊci wymienionej w Wykazie nr III za∏àcz-
nika nr IV do dyrektywy 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 kierownika przedsi´biorstwa, albo
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b) w nieprzerwanym okresie dwóch lat wykony-
wa∏ dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub by∏ za-
trudniony przy wykonywaniu tej dzia∏alnoÊci
w charakterze kierownika przedsi´biorstwa,
a ponadto uprzednio ukoƒczy∏ szkolenie przy-
gotowujàce do wykonywania tej dzia∏alnoÊci,
potwierdzone Êwiadectwem uznawanym na te-
rytorium paƒstwa wnioskodawcy lub uznanym
przez organizacj´ zawodowà w∏aÊciwà dla da-
nej dzia∏alnoÊci w tym paƒstwie za spe∏niajàce
wszystkie wymagane warunki, 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 kierownika przedsi´biorstwa, a ponad-
to 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 uprzednio ukoƒczy∏ szkolenie przygotowujàce
do wykonywania tej dzia∏alnoÊci, potwierdzone
Êwiadectwem uznawanym na terytorium paƒ-
stwa wnioskodawcy lub uznanym przez organi-
zacj´ zawodowà w∏aÊciwà dla danej dzia∏alnoÊ-
ci w tym paƒstwie za spe∏niajàce wszystkie wy-
magane warunki.

2. Okres od ustania wykonywania dzia∏alnoÊci,
którà wnioskodawca zamierza wykonywaç, do wystà-
pienia z wnioskiem o uznanie kwalifikacji nie mo˝e
przekraczaç dziesi´ciu lat w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i d, pkt 2 lit. a i d oraz
pkt 3 lit. a i c.

3. Postanowieƒ ust. 1 pkt 1 lit. e nie stosuje si´ do
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tych nomenklaturà
ISIC ex 855.

4. W∏aÊciwy organ przeprowadza post´powanie
w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w art. 11, art. 13 i art. 17, je˝eli wniosko-
dawca nie spe∏nia wymogów okreÊlonych w ust. 1—3,
a posiada formalne kwalifikacje do wykonywania dzia-
∏alnoÊci. 

5. Uprawnienie do wyboru sta˝u adaptacyjnego al-
bo testu umiej´tnoÊci okreÊlone w art. 13 ust. 2 mo˝e
zostaç wy∏àczone, je˝eli wnioskodawca zamierza wy-
konywaç dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek lub w cha-
rakterze kierownika przedsi´biorstwa, w przypadku
gdy do wykonywania tej dzia∏alnoÊci konieczne jest
posiadanie specjalistycznej znajomoÊci polskiego 
prawa.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw szkolnic-
twa wy˝szego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaje dzia∏alnoÊci, o których mowa w ust. 5, dla któ-
rych wyboru sta˝u adaptacyjnego albo testu umiej´t-
noÊci dokonuje w∏aÊciwy organ, majàc na uwadze
specyfik´ danego rodzaju dzia∏alnoÊci.

Art. 13. 1. W∏aÊciwy organ mo˝e uzale˝niç decyzj´
o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawc´
sta˝u adaptacyjnego albo przystàpienia do testu
umiej´tnoÊci, z zastrze˝eniem art. 16, w przypadku:

1) gdy okres kszta∏cenia lub szkolenia odbytego
w paƒstwie wnioskodawcy jest krótszy co naj-
mniej o rok od okresu kszta∏cenia lub szkolenia
wymaganego przepisami regulacyjnymi, lub

2) zasadniczej ró˝nicy w kszta∏ceniu lub szkoleniu,
lub

3) gdy zakres wykonywanego w paƒstwie wniosko-
dawcy zawodu ró˝ni si´ znaczàco od zakresu tego
zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a ró˝nica ta
odnosi si´ do okreÊlonego kszta∏cenia lub szkole-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W∏aÊciwy organ mo˝e zobowiàzaç wnioskodaw-
c´ do odbycia sta˝u adaptacyjnego albo przystàpienia
do testu umiej´tnoÊci, zgodnie z wyborem wniosko-
dawcy, z zastrze˝eniem art. 15 ust. 1.

3. Sta˝ adaptacyjny nie mo˝e przekraczaç trzech
lat.

4. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania sta˝u
adaptacyjnego albo przeprowadzania testu umiej´t-
noÊci.

Art. 14. W∏aÊciwy organ, w trakcie post´powania
w sprawie uznania kwalifikacji sprawdza, czy wiedza
i umiej´tnoÊci nabyte przez wnioskodawc´ podczas
zdobywania doÊwiadczenia zawodowego mogà wy-
równaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci zasadnicze ró˝nice
w kszta∏ceniu lub szkoleniu.

Art. 15. 1. Uprawnienie do wyboru sta˝u adapta-
cyjnego albo testu umiej´tnoÊci, o którym mowa
w art. 13 ust. 2, mo˝e zostaç wy∏àczone w przypadku
zawodów regulowanych:

1) których wykonywanie wymaga dok∏adnej znajo-
moÊci prawa polskiego, a ich zasadniczà i trwa∏à
cechà jest udzielanie porad i pomocy zwiàzanej
z prawem polskim, albo

2) w stosunku do których Komisja Europejska pozy-
tywnie rozpatrzy∏a wniosek Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie wy∏àczenia uprawnienia wyboru
zastrze˝onego dla wnioskodawcy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zawody, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, a tak˝e okreÊli dla ka˝dego
z tych zawodów obowiàzek odbywania sta˝u adapta-
cyjnego albo przystàpienia do testu umiej´tnoÊci, ma-
jàc na uwadze specyfik´ danego zawodu.

3. Prezes Rady Ministrów og∏asza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski” zawody, o których mowa
w ust. 1 pkt 2.

Art. 16. Prezes Rady Ministrów og∏asza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” warunki ustalone
wspólnie przez paƒstwa cz∏onkowskie odnoszàce si´
do zawodu lub zawodów, po których spe∏nieniu wnios-
kodawca nie mo˝e byç zobowiàzany do odbycia sta-
˝u adaptacyjnego albo przystàpienia do testu umiej´t-
noÊci.
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Art. 17. 1. Wnioskodawca, którego kwalifikacje do
wykonywania zawodu regulowanego albo dzia∏alnoÊ-
ci zosta∏y uznane, pos∏uguje si´ tytu∏em ustalonym
dla danego zawodu regulowanego albo dzia∏alnoÊci
w Rzeczypospolitej Polskiej lub jego skrótem.

2. W przypadku gdy u˝ywanie tytu∏u ustalonego
dla danego zawodu regulowanego albo dzia∏alnoÊci
w Rzeczypospolitej Polskiej uzale˝nione jest od przy-
nale˝noÊci do organizacji zawodowej lub od decyzji
organu okreÊlonego w art. 4 ust. 2, wnioskodawca ma
prawo u˝ywaç tego tytu∏u odpowiednio po uzyskaniu
cz∏onkostwa w organizacji lub po uzyskaniu decyzji or-
ganu.

3. Wnioskodawca ma prawo pos∏ugiwaç si´ tak˝e
tytu∏em uzyskanym w systemie szkolnictwa, lub jego
skrótem, w oryginalnym brzmieniu wraz z podaniem
nazwy i siedziby instytucji, która nada∏a ten tytu∏. 

4. W przypadku gdy tytu∏ w oryginalnym brzmie-
niu mo˝e byç mylony z tytu∏em uzyskiwanym w Rze-
czypospolitej Polskiej, otrzymywanym w wyniku od-
bycia dodatkowego kszta∏cenia lub szkolenia, którego
wnioskodawca nie odby∏, mo˝e on pos∏ugiwaç si´ ty-
tu∏em u˝ywanym w paƒstwie cz∏onkowskim, którego
jest obywatelem lub z którego przybywa albo w któ-
rym uzyska∏ tytu∏, w j´zyku tego paƒstwa, w formie
okreÊlonej przez w∏aÊciwy organ w decyzji uznajàcej
kwalifikacje wnioskodawcy.

Art. 18. Ministrowie kierujàcy dzia∏ami administra-
cji rzàdowej, w∏aÊciwi w sprawach uznawania kwalifi-
kacji w zawodach regulowanych lub dzia∏alnoÊciach
nale˝àcych do danego dzia∏u, okreÊlà, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) warunki, sposób i tryb odbywania sta˝u adaptacyj-
nego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad od-
bywaniem sta˝u oraz oceny nabytych przez wnios-
kodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
odbywania sta˝u adaptacyjnego oraz tryb pono-
szenia, pobierania i zwrotu op∏aty za odbycie sta-
˝u adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu
umiej´tnoÊci oraz oceny wykazanych przez wnios-
kodawc´ umiej´tnoÊci, sposób ustalania kosztów
przeprowadzania testu umiej´tnoÊci oraz tryb po-
noszenia, pobierania i zwrotu op∏aty za przepro-
wadzenie testu umiej´tnoÊci 

— uwzgl´dniajàc odr´bnoÊci w wykonywaniu zawo-
dów lub dzia∏alnoÊci w paƒstwach cz∏onkowskich
oraz specyfik´ i szczególne wymagania dotyczàce
wykonywania zawodów regulowanych lub dzia∏alnoÊ-
ci w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 19. 1. Ilekroç przepisy regulacyjne lub przepi-
sy odr´bne uzale˝niajà wykonywanie zawodu regulo-
wanego lub dzia∏alnoÊci od spe∏nienia okreÊlonych
wymogów dotyczàcych niekaralnoÊci wnioskodawcy
lub od jego postawy etycznej, lub braku og∏oszenia
upad∏oÊci, lub braku zakazu wykonywania zawodu, za-
wieszenia prawa jego wykonywania, lub skreÊlenia
z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu
na podstawie orzeczenia sàdu, lub w wyniku post´po-
wania dyscyplinarnego — w∏aÊciwy organ ustala spe∏-

nienie przes∏anek przewidzianych tymi przepisami na
podstawie dokumentów wystawionych przez paƒstwo
wnioskodawcy lub inne paƒstwo cz∏onkowskie, w któ-
rym wnioskodawca wykonywa∏ zawód lub dzia∏al-
noÊç.

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
okreÊlonym w przepisach tego paƒstwa.

3. Ilekroç przepisy regulacyjne wymagajà odpo-
wiedniego stanu zdrowia do wykonywania zawodu re-
gulowanego lub dzia∏alnoÊci, dowodem w post´po-
waniu w sprawie uznania kwalifikacji sà dokumenty
wystawione przez upowa˝nionà instytucj´ paƒstwa
wnioskodawcy lub innego paƒstwa cz∏onkowskiego,
w którym wnioskodawca wykonywa∏ ostatnio dany
zawód lub dzia∏alnoÊç.

4. Ilekroç przepisy regulacyjne lub przepisy odr´b-
ne uzale˝niajà wykonywanie zawodu regulowanego
lub dzia∏alnoÊci od okreÊlonej sytuacji finansowej
wnioskodawcy, w∏aÊciwy organ, ustalajàc spe∏nienie
tej przes∏anki, uznaje zaÊwiadczenie wydane przez
bank prowadzàcy dzia∏alnoÊç w innym ni˝ Rzeczpo-
spolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim, z którego po-
chodzi lub przybywa wnioskodawca.

5. Ilekroç przepisy regulacyjne lub przepisy odr´b-
ne przewidujà obowiàzek ubezpieczenia odpowie-
dzialnoÊci cywilnej osoby wykonujàcej zawód regulo-
wany lub dzia∏alnoÊç, w przypadku gdy osoba ta za-
wrze umow´ ubezpieczenia z ubezpieczycielem z inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego, obowiàzek ten b´dzie
uwa˝any za spe∏niony, je˝eli osoba ta przedstawi do-
wód zawarcia umowy ubezpieczenia spe∏niajàcej wa-
runki okreÊlone w tych przepisach.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1—5, sà
przedk∏adane przez wnioskodawc´ nie póêniej ni˝
w terminie trzech miesi´cy od dnia ich wydania.

Art. 20. W∏aÊciwy organ przekazuje, na wniosek
zainteresowanych organów w∏aÊciwych z paƒstw
cz∏onkowskich, informacje o toczàcych si´ i prawo-
mocnie zakoƒczonych post´powaniach dyscyplinar-
nych lub karnych, oraz innych okolicznoÊciach, które
mogà wywieraç skutki na prawo do wykonywania za-
wodu regulowanego lub dzia∏alnoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 21. Dokumenty i informacje, o których mowa
w art. 19, art. 20 i art. 33 ust. 2, sà gromadzone lub
przekazywane zgodnie z przepisami o ochronie da-
nych osobowych.

Art. 22. 1. W∏aÊciwy organ, w przypadku uzasad-
nionych wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci dokumen-
tów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9—13, mo˝e
zwróciç si´ do w∏aÊciwego organu innego paƒstwa
cz∏onkowskiego o potwierdzenie autentycznoÊci tych
dokumentów.

2. W∏aÊciwy organ, w przypadku uzasadnionych
wàtpliwoÊci co do dokumentów potwierdzajàcych wy-
kszta∏cenie lub ukoƒczenie szkolenia uzyskanego
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w ca∏oÊci lub cz´Êci w paƒstwie cz∏onkowskim innym
ni˝ paƒstwo, którego organ wyda∏ dokument mo˝e
sprawdziç, we wspó∏pracy z organem wydajàcym ten
dokument, czy:
1) przebieg kszta∏cenia lub szkolenia zosta∏ formalnie

zatwierdzony przez uprawnionà instytucj´ w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, w którym dokument wydano;

2) dokument potwierdzajàcy posiadane kwalifikacje
zawodowe odpowiada dokumentowi, jaki zosta∏by
wydany w przypadku ukoƒczenia kszta∏cenia lub
szkolenia odbytego w ca∏oÊci na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, w którym wydano doku-
ment;

3) dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie kszta∏cenia
lub szkolenia przyznaje te same prawa do wykony-
wania zawodu na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego, w którym wydano dokument.

Art. 23. W przypadku gdy do podj´cia i wykonywa-
nia zawodu regulowanego lub dzia∏alnoÊci wymagane
jest z∏o˝enie Êlubowania lub przysi´gi, a formu∏a tego
Êlubowania lub przysi´gi nie mo˝e byç wykorzystana
przez wnioskodawc´, stosuje si´ odpowiednià, rów-
nowa˝nà formu∏´ ustalonà przez w∏aÊciwy organ.

Art. 24. Wnioskodawca powinien posiadaç znajo-
moÊç j´zyka polskiego, niezb´dnà do wykonywania
zawodu regulowanego albo dzia∏alnoÊci na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 25. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego koordynuje uznawanie kwalifikacji w zawo-
dach regulowanych i dzia∏alnoÊciach. Minister w∏aÊci-
wy do spraw szkolnictwa wy˝szego mo˝e wyznaczyç
pracownika z obs∏ugujàcego go urz´du do pe∏nienia
funkcji koordynatora.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝sze-
go albo osoba wyznaczona do pe∏nienia funkcji koor-
dynatora zapewnia w szczególnoÊci jednolite stoso-
wanie przepisów ustawy przez w∏aÊciwe organy, gro-
madzi informacje o post´powaniach w sprawach
uznania kwalifikacji oraz wymogach dotyczàcych za-
wodów regulowanych i dzia∏alnoÊci, oraz wspó∏pracu-
je z organizacjami zawodowymi, o których mowa
w art. 8 ust. 1, i oÊrodkiem informacji, o którym mowa
w art. 28 ust. 1.

3. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia,
powo∏uje zespó∏ do wspó∏pracy przy realizacji zadaƒ
okreÊlonych w ust. 2, okreÊla jego szczegó∏owe zada-
nia oraz tryb pracy. 

4. W sk∏ad zespo∏u, o którym mowa w ust. 3,
wchodzà przedstawiciele ministrów kierujàcych dzia-
∏ami administracji rzàdowej, w∏aÊciwych w sprawach
uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych lub
dzia∏alnoÊciach. 

5. Zespo∏owi, o którym mowa w ust. 3, przewodni-
czy minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego
lub osoba wyznaczona do pe∏nienia funkcji koordyna-
tora.

Art. 26. 1. W∏aÊciwy organ przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego lub oso-
bie wyznaczonej do pe∏nienia funkcji koordynatora

okresowe informacje o zmianach wymogów dotyczà-
cych zawodów regulowanych i dzia∏alnoÊci oraz o pod-
j´tych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e terminy ich sk∏adania, kierujàc si´ zobowiàza-
niami Rzeczypospolitej Polskiej wobec paƒstw cz∏on-
kowskich i instytucji Wspólnoty Europejskiej.

Art. 27. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, przyporzàdkowanie dzia∏alnoÊci ozna-
czonych nomenklaturami ISIC lub NICE do Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, majàc na uwadze ujednolice-
nie oznaczeƒ dzia∏alnoÊci w toku post´powania przed
w∏aÊciwymi organami.

Art. 28. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego, w drodze rozporzàdzenia, wskazuje lub
tworzy oÊrodek informacji w∏aÊciwy do informowania
w sprawach zwiàzanych z uznawaniem kwalifikacji za-
wodowych oraz ustala szczegó∏owy zakres zadaƒ
oÊrodka, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç
zapewnienia dost´pu do w∏aÊciwej informacji obywa-
telom paƒstw cz∏onkowskich oraz oÊrodkom informa-
cji w innych paƒstwach cz∏onkowskich.

2. OÊrodek informacji wspó∏pracuje z ministrem
w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego lub osobà
wyznaczonà do pe∏nienia funkcji koordynatora i w∏aÊ-
ciwymi organami oraz pe∏ni funkcj´ oÊrodka informa-
cji dla obywateli paƒstw cz∏onkowskich.

Rozdzia∏ 3

Âwiadczenie us∏ug transgranicznych

Art. 29. 1. W∏aÊciwy organ, z zastrze˝eniem art. 31,
nie wszczyna post´powania w sprawie uznania kwali-
fikacji, a wszcz´te post´powanie umarza w przypadku
us∏ugodawcy, który:

1) wykonuje ten sam zawód lub dzia∏alnoÊç w innym
paƒstwie cz∏onkowskim b´dàcym paƒstwem sie-
dziby us∏ugodawcy lub

2) przez dwa lata w czasie odpowiadajàcym pe∏nemu
wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio d∏u˝ej
w przypadku wykonywania zawodu lub dzia∏alnoÊ-
ci w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, w okresie
ostatnich dziesi´ciu lat, wykonywa∏ zawód lub
dzia∏alnoÊç, które w paƒstwie siedziby us∏ugodaw-
cy nie sà regulowane, lub

3) odby∏ kszta∏cenie regulowane.

2. W ramach Êwiadczenia us∏ugi transgranicznej
od us∏ugodawcy nie wymaga si´ uzyskania pozwole-
nia na dopuszczenie do wykonywania zawodu regulo-
wanego lub dzia∏alnoÊci, wydawanego przez organi-
zacj´ zawodowà lub w∏aÊciwy organ, cz∏onkostwa
w organizacji zawodowej, rejestracji w organizacji za-
wodowej lub wpisu do rejestru zawodowego prowa-
dzonego przez w∏aÊciwy organ. 

3. W∏aÊciwy organ, organizacje i instytucje mogà,
w celu u∏atwienia stosowania przepisów dyscyplinar-
nych obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wprowadziç uproszczonà tymczasowà reje-
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stracj´ lub cz∏onkostwo w organizacji, lub instytucji
zawodowej, je˝eli nie spowoduje to poniesienia do-
datkowych kosztów przez us∏ugodawc´, opóênieƒ lub
utrudnieƒ w Êwiadczeniu us∏ugi. Kopie dokumentów,
o których mowa w art. 30, oraz decyzji, o której mowa
w art. 31 ust. 4, w∏aÊciwy organ przekazuje organizacji
zawodowej, o której mowa w art. 8.

4. Us∏ugodawca nie ma obowiàzku rejestracji swo-
jej dzia∏alnoÊci w systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
celem dokonywania rozliczeƒ zwiàzanych z transgra-
nicznym Êwiadczeniem us∏ugi na rzecz osób ubezpie-
czonych. Us∏ugodawca zobowiàzany jest poinformo-
waç Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o Êwiadczeniu
us∏ugi transgranicznej przed jej rozpocz´ciem, a w na-
g∏ych wypadkach — po zakoƒczeniu jej Êwiadczenia.

5. Us∏ugodawca podlega przepisom ustawowym,
administracyjnym i dyscyplinarnym, które sà bezpo-
Êrednio zwiàzane z ochronà i bezpieczeƒstwem konsu-
mentów oraz dotyczà sposobu wykonywania danego
zawodu regulowanego lub dzia∏alnoÊci, w tym przepi-
som odnoszàcym si´ do definicji zawodu lub dzia∏al-
noÊci, u˝ywania tytu∏ów zawodowych i powa˝nych
uchybieƒ zawodowych.

Art. 30. 1. Przed rozpocz´ciem Êwiadczenia us∏ug
transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej us∏ugodawca przedk∏ada w∏aÊ-
ciwemu organowi pisemne oÊwiadczenie o zamiarze
Êwiadczenia danej us∏ugi transgranicznej, zawierajàce
informacje o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub
innych Êrodkach indywidualnego lub zbiorowego
ubezpieczenia w zwiàzku z wykonywaniem danego za-
wodu, obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

2. Us∏ugodawca zamierzajàcy Êwiadczyç us∏ugi
transgraniczne w kolejnych latach przedk∏ada oÊwiad-
czenie, o którym mowa w ust. 1, ponownie w ka˝dym
roku, w którym zamierza Êwiadczyç te us∏ugi.

3. W przypadku Êwiadczenia us∏ugi po raz pierw-
szy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej
dokumentami, w∏aÊciwy organ mo˝e wymagaç do∏à-
czenia do oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, na-
st´pujàcych dokumentów:

1) dokumentu potwierdzajàcego obywatelstwo us∏ugo-
dawcy;

2) zaÊwiadczenia potwierdzajàcego, ˝e us∏ugodawca
zgodnie z prawem wykonuje zawód lub dzia∏al-
noÊç w innym paƒstwie cz∏onkowskim oraz ˝e
w chwili sk∏adania zaÊwiadczenia nie obowiàzuje
go zakaz — nawet tymczasowy, wykonywania za-
wodu lub dzia∏alnoÊci;

3) dokumentów potwierdzajàcych kwalifikacje zawo-
dowe;

4) dokumentu potwierdzajàcego wykonywanie przez
us∏ugodawc´ danego zawodu regulowanego lub
dzia∏alnoÊci przez co najmniej dwa lata w okresie
ostatnich dziesi´ciu lat albo kszta∏cenie regulowa-
ne — w przypadku okreÊlonym w art. 29 ust. 1;

5) zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci, je˝eli jest wymaga-
ne od obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamie-
rzajàcych wykonywaç zawód regulowany lub dzia-
∏alnoÊç, zwiàzane z bezpieczeƒstwem publicznym.

Art. 31. 1. W przypadku zawodów regulowanych
i dzia∏alnoÊci zwiàzanych ze zdrowiem lub bezpieczeƒ-
stwem publicznym, których niew∏aÊciwe wykonywa-
nie mog∏oby nara˝aç osoby, wobec których us∏uga
jest Êwiadczona, na powa˝ne niebezpieczeƒstwo lub
powstanie powa˝nej szkody dla zdrowia, w∏aÊciwy or-
gan, gdy jest to niezb´dne, mo˝e wszczàç post´powa-
nie w sprawie uznania kwalifikacji, je˝eli us∏ugodawca
zamierza Êwiadczyç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej danà us∏ug´ po raz pierwszy.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zawody, o których mowa w ust. 1, majàc na
uwadze zapewnienie w∏aÊciwego Êwiadczenia us∏ug
w zawodach zwiàzanych ze zdrowiem lub bezpieczeƒ-
stwem publicznym.

3. W przypadku gdy wyst´pujà zasadnicze ró˝nice
pomi´dzy kwalifikacjami zawodowymi us∏ugodawcy
a kszta∏ceniem lub szkoleniem wymaganym w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, majàce wp∏yw na bezpieczeƒ-
stwo lub zdrowie publiczne, w∏aÊciwy organ umo˝liwi 
us∏ugodawcy przystàpienie do testu umiej´tnoÊci.

4. W∏aÊciwy organ, w terminie miesiàca od dnia
otrzymania oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 30,
wraz z za∏àczonymi dokumentami, wydaje decyzj´
w sprawie uznania kwalifikacji albo wydaje decyzj´
o odstàpieniu od sprawdzenia kwalifikacji zawodo-
wych us∏ugodawcy.

5. W przypadku gdy wydanie decyzji o sprawdze-
niu kwalifikacji us∏ugodawcy albo o odstàpieniu od
sprawdzenia jego kwalifikacji nie jest mo˝liwe w ter-
minie miesiàca od dnia otrzymania oÊwiadczenia,
o którym mowa w art. 30, w∏aÊciwy organ poinformu-
je us∏ugodawc´ w tym terminie o przyczynach opóê-
nienia oraz o przewidywanym terminie wydania decy-
zji. Wydanie decyzji nast´puje nie póêniej ni˝ w termi-
nie dwóch miesi´cy od dnia otrzymania przez w∏aÊci-
wy organ dokumentów, o których mowa w art. 30
ust. 3.

6. Brak decyzji w∏aÊciwego organu w terminach
okreÊlonych w ust. 5 oznacza, ˝e us∏ugodawca mo˝e
rozpoczàç Êwiadczenie us∏ug transgranicznych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. 1. Us∏ugodawca w trakcie Êwiadczenia
us∏ug transgranicznych pos∏uguje si´ tytu∏em ustalo-
nym dla danego zawodu, je˝eli taki tytu∏ istnieje
w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym us∏ugodawca ma
swojà siedzib´. Tytu∏ podaje si´ w j´zyku urz´dowym
lub jednym z j´zyków urz´dowych paƒstwa cz∏onkow-
skiego siedziby us∏ugodawcy, w sposób uniemo˝li-
wiajàcy pomylenie go z tytu∏em ustalonym dla tego
zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
braku takiego tytu∏u w paƒstwie cz∏onkowskim, w któ-
rym us∏ugodawca ma swojà siedzib´, podaje si´ infor-
macje o uzyskanych kwalifikacjach w j´zyku urz´do-
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wym lub jednym z j´zyków urz´dowych paƒstwa
cz∏onkowskiego siedziby us∏ugodawcy, wraz z poda-
niem nazwy i siedziby instytucji, która wyda∏a dyplom
lub inny dokument, potwierdzajàcy uzyskanie formal-
nych kwalifikacji.

2. W przypadku gdy kwalifikacje us∏ugodawcy zo-
sta∏y sprawdzone w trybie przewidzianym w art. 31,
us∏ugodawca Êwiadczy us∏ugi transgraniczne u˝ywa-
jàc tytu∏u ustalonego dla danego zawodu w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 33. 1. W∏aÊciwy organ mo˝e zwracaç si´ do
w∏aÊciwych organów paƒstwa cz∏onkowskiego, w któ-
rym us∏ugodawca ma swojà siedzib´, o przedstawie-
nie informacji potwierdzajàcych, ˝e us∏ugodawca wy-
konuje dzia∏alnoÊç zgodnie z prawem, w sposób nale-
˝yty oraz ˝e nie zosta∏y na niego na∏o˝one kary dyscy-
plinarne lub nie zosta∏ skazany prawomocnym wyro-
kiem sàdu w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci.

2. W∏aÊciwy organ, na wniosek paƒstwa cz∏onkow-
skiego, wymienia informacje pomocne przy rozpatry-
waniu skarg sk∏adanych na us∏ugodawców przez 
us∏ugobiorców. Us∏ugobiorca, który z∏o˝y∏ skarg´, jest
informowany o sposobie rozpatrzenia skargi.

Art. 34. W∏aÊciwy organ, w przypadku Êwiadczenia
us∏ug transgranicznych na podstawie tytu∏u, o którym
mowa w art. 32 ust. 1, lub na podstawie formalnych
kwalifikacji us∏ugodawcy, mo˝e wymagaç, aby us∏ugo-
dawca przekaza∏ us∏ugobiorcy równie˝ nast´pujàce in-
formacje:

1) w przypadku gdy us∏ugodawca jest wpisany do re-
jestru przedsi´biorców lub innego rejestru —
wskazanie rejestru, numeru w rejestrze lub innych
danych zawartych w rejestrze, pozwalajàcych na
identyfikacj´ us∏ugodawcy;

2) w przypadku gdy w paƒstwie cz∏onkowskim,
w którym us∏ugodawca ma swojà siedzib´, jest
wymagane pozwolenie na wykonywanie danego
zawodu lub dzia∏alnoÊci — o nazwie i siedzibie or-
ganu nadzorujàcego; 

3) o organizacji zawodowej lub innej instytucji, w któ-
rej jest zarejestrowany us∏ugodawca;

4) dotyczàce tytu∏u zawodowego lub — w przypadku
gdy taki tytu∏ nie istnieje, informacje o kwalifika-
cjach us∏ugodawcy oraz nazwie paƒstwa cz∏on-
kowskiego, w którym zosta∏y uzyskane;

5) w przypadku gdy us∏ugodawca wykonuje zawód
lub dzia∏alnoÊç, podlegajàcà opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i us∏ug — o numerze identy-
fikacji podatkowej, o którym mowa w przepisach
o podatku od towarów i us∏ug;

6) szczegó∏owe dane dotyczàce polisy ubezpiecze-
niowej lub innych Êrodków indywidualnego lub
zbiorowego ubezpieczenia w zwiàzku z wykony-
waniem danego zawodu lub dzia∏alnoÊci, obowià-
zujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 35. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173,
poz. 1218) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 uchyla si´ pkt 6;

2) w art. 20 uchyla si´ ust. 2;

3) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
szego koordynuje uznawanie kwalifikacji w za-
wodach regulowanych i dzia∏alnoÊciach oraz
podejmuje dzia∏ania majàce na celu udost´p-
nianie informacji o uznawaniu tych kwalifika-
cji.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.4)) w art. 7 pkt 6 otrzymuje
brzmienie:

„6) wnioskodawcom odbywajàcym na podstawie
nieodp∏atnych umów cywilnoprawnych sta˝ ada-
ptacyjny w post´powaniu w sprawie uznania
kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowa-
nego lub dzia∏alnoÊci — w rozumieniu przepisów
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
z póên. zm.5)) w za∏àczniku do ustawy w Cz´Êci I w ko-
lumnie 2 ust. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wyko-
nywania zawodu regulowanego lub dzia∏alnoÊci
w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej”. 

Art. 38. Do post´powaƒ w sprawie uznania kwali-
fikacji, wszcz´tych zgodnie z przepisami ustaw, o któ-
rych mowa w art. 42, i niezakoƒczonych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

Art. 39. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 8, art. 13 ust. 2, art. 15 i art. 18
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 42 pkt 1 oraz na
podstawie art. 8, art. 10 ust. 5 i art. 13 ust. 2 ustawy,
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880
i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262.



o której mowa w art. 42 pkt 2, zachowujà moc do dnia
wejÊcia w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie
art. 10, art. 15 ust. 2, art. 18, art. 26 ust. 2 i art. 27
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do dnia 20 paêdziernika 2008 r.

Art. 40. Ilekroç w przepisach odr´bnych jest mowa o:

1) ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawo-
dów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954,
z póên. zm.6)),

2) ustawie z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawa-
nia nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wyko-
nywania niektórych dzia∏alnoÊci (Dz. U. Nr 71,
poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

— rozumie si´ przez to niniejszà ustaw´.

Art. 41. Do dnia wskazania lub utworzenia oÊrodka
informacji na podstawie art. 28 ust. 1 niniejszej usta-
wy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres trzech lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, zadania oÊrodka in-
formacji wykonuje Biuro UznawalnoÊci Wykszta∏cenia
i Wymiany Mi´dzynarodowej, utworzone na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

Art. 42. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawo-
dów regulowanych;

2) ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawa-
nia nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wyko-
nywania niektórych dzia∏alnoÊci.

Art. 43. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 12, poz. 62 oraz
z 2007 r. Nr 147, poz. 1028 i Nr 176, poz. 1238.

395
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci kar pieni´˝nych za naruszenia przepisów
o produktach pochodzenia zwierz´cego

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 429) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokoÊci
kar pieni´˝nych za naruszenia przepisów o produktach
pochodzenia zwierz´cego (Dz. U. z 2007 r. Nr 2,
poz. 22) w § 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od 200 z∏ do 5 000 z∏ — za prowadzenie pro-
dukcji w zak∏adzie:
a) który podlega rejestracji zgodnie z art. 4

ust. 1 lit. b rozporzàdzenia nr 853/2004, bez
dokonania tej rejestracji, lub

b) w którym jest prowadzona dzia∏alnoÊç:
— marginalna, lokalna i ograniczona, bez

uzyskania wpisu do rejestru zak∏adów,
lub

— w zakresie produkcji produktów pocho-
dzenia zwierz´cego przeznaczonych do
sprzeda˝y bezpoÊredniej, bez uzyskania
wpisu do rejestru zak∏adów;”; 

2) pkt 28 otrzymuje brzmienie:
„28) od 200 z∏ do 15 000 z∏ — za niespe∏nianie wy-

magaƒ weterynaryjnych przy produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego lub przez
produkty pochodzenia zwierz´cego:
a) wprowadzane na rynek, w zakresie nieure-

gulowanym w przepisach rozporzàdzenia nr
852/2004 i rozporzàdzenia nr 853/2004 oraz
w przepisach Unii Europejskiej wydanych w
trybie tych rozporzàdzeƒ, a tak˝e w zakresie,
w jakim przepisy te upowa˝niajà paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej do wydania
odr´bnych regulacji prawnych, lub

b) przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊredniej,
lub

c) produkowane w zak∏adzie, w którym jest
prowadzona dzia∏alnoÊç marginalna, lo-
kalna i ograniczona, w zakresie nieuregu-
lowanym w przepisach rozporzàdzenia
nr 852/2004 oraz w przepisach Unii Euro-
pejskiej wydanych w trybie tego rozporzà-
dzenia, lub

d) o tradycyjnym charakterze;”;

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
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