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Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 18 mar-
ca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Powo∏uje si´ Zespó∏ do wspó∏pracy z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw szkolnictwa wy˝szego albo
osobà wyznaczonà do pe∏nienia funkcji koordynatora,
zwanymi dalej „koordynatorem”, w sprawach zwiàza-
nych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach regulowa-
nych i dzia∏alnoÊciach, zwany dalej „Zespo∏em”.

§ 2. Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y:

1) inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie dzia-
∏aƒ zapewniajàcych jednolite stosowanie ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej;

2) analizowanie stosowania i skutecznoÊci obowiàzu-
jàcych i projektowanych aktów prawnych okreÊ-
lajàcych wymogi dotyczàce zawodów regulowa-
nych i dzia∏alnoÊci;

3) analizowanie przedstawianych przez koordynato-
ra informacji o post´powaniach w sprawach uzna-
wania kwalifikacji zawodowych, na podstawie in-
formacji uzyskanych od w∏aÊciwych organów;

4) opracowywanie projektów wniosków, propozycji
i stanowisk dla celów wspó∏pracy mi´dzy paƒ-
stwami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej i Komisjà
Europejskà w sprawach zwiàzanych z uznawa-
niem kwalifikacji zawodowych;

5) wspó∏praca z Biurem UznawalnoÊci Wykszta∏ce-
nia i Wymiany Mi´dzynarodowej, wykonujàcym
zadania oÊrodka informacji w∏aÊciwego w spra-
wach zwiàzanych z uznawaniem kwalifikacji zawo-
dowych;

6) wspó∏praca z organizacjami zawodowymi w za-
kresie dzia∏aƒ zapewniajàcych jednolite stosowa-
nie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej;

7) zapewnianie przep∏ywu informacji w sprawach
zwiàzanych z problematykà uznawania kwalifikacji
w zawodach regulowanych i dzia∏alnoÊciach do
w∏aÊciwych organów;

8) rozpatrywanie innych spraw zwiàzanych z syste-
mem uznawania kwalifikacji zawodowych.

§ 3. 1. W sk∏ad Zespo∏u wchodzà:

1) przewodniczàcy — koordynator;

2) cz∏onkowie wyznaczeni przez Ministra Sprawiedli-
woÊci oraz ministrów w∏aÊciwych do spraw:

a) administracji publicznej,

b) budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, 

c) finansów publicznych,

d) gospodarki,

e) gospodarki morskiej,

f) gospodarki wodnej,

g) instytucji finansowych,

h) kultury fizycznej i sportu,

i) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

j) ∏àcznoÊci,

k) oÊwiaty i wychowania,

l) pracy,

m) rynków rolnych,

n) Êrodowiska,

o) transportu,

p) turystyki,

r) wewn´trznych,

s) zabezpieczenia spo∏ecznego,

t) zdrowia.

2. W posiedzeniach Zespo∏u uczestniczà przedsta-
wiciele Biura UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wymiany
Mi´dzynarodowej, Naczelnej Rady Adwokackiej, Na-
czelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej,
Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, Krajowej
Rady Izby Architektów, Krajowej Rady Lekarsko-Wete-
rynaryjnej i Krajowej Rady Radców Prawnych. 

3. Przewodniczàcy mo˝e zapraszaç inne osoby do
udzia∏u w pracach Zespo∏u.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2, oraz osoby za-
proszone do udzia∏u w pracach Zespo∏u, o których
mowa w ust. 3, nie majà prawa g∏osowania.

§ 4. 1. Pracami Zespo∏u kieruje przewodniczàcy.

2. Do zadaƒ przewodniczàcego nale˝y:

1) zwo∏ywanie posiedzeƒ Zespo∏u;

2) prowadzenie posiedzeƒ Zespo∏u;

3) ustalanie porzàdku posiedzeƒ Zespo∏u;
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4) planowanie i organizowanie pracy Zespo∏u;

5) powo∏ywanie grup roboczych, o których mowa
w § 6.

§ 5. 1. Zespó∏ wykonuje swoje zadania na posie-
dzeniach.

2. Posiedzenia Zespo∏u sà zwo∏ywane z inicjatywy
przewodniczàcego albo na wniosek co najmniej po∏o-
wy cz∏onków Zespo∏u, co najmniej dwa razy w roku.

3. Cz∏onkowie Zespo∏u oraz osoby, o których mo-
wa w § 3 ust. 2 i 3, sà powiadamiani pisemnie o miej-
scu, terminie i planowanym porzàdku posiedzenia Ze-
spo∏u co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
posiedzenia.

§ 6. Przewodniczàcy mo˝e powo∏ywaç grupy ro-
bocze sk∏adajàce si´ z cz∏onków Zespo∏u lub osób,
o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, i powierzaç im opra-
cowywanie tematów i wykonywanie analiz niezb´d-
nych do realizacji zadaƒ Zespo∏u.

§ 7. 1. W sprawach okreÊlonych w § 2 Zespó∏ mo-
˝e podejmowaç uchwa∏y.

2. Uchwa∏y sà podejmowane zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków

Zespo∏u. W przypadku równej liczby g∏osów rozstrzy-
ga g∏os przewodniczàcego.

§ 8. 1. Z posiedzeƒ Zespo∏u sporzàdza si´ proto-
kó∏.

2. Protokó∏ podpisuje przewodniczàcy.

§ 9. 1. Obs∏ug´ administracyjnà i kancelaryjnà Ze-
spo∏u wykonuje urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊci-
wego do spraw szkolnictwa wy˝szego.

2. Obs∏uga administracyjna i kancelaryjna Zespo-
∏u obejmuje:

1) przygotowywanie materia∏ów na posiedzenia Ze-
spo∏u;

2) sporzàdzanie protoko∏ów z posiedzeƒ Zespo∏u;

3) wykonywanie innych czynnoÊci zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià Zespo∏u, w tym czynnoÊci technicznych
i kancelaryjno-biurowych.

§ 10. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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