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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej 

 

(druk nr  52) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. O ZAWODZIE FELCZERA (Dz. U. z 2012 r. poz. 1133, z 

2013 r. poz. 1245 oraz z 2015 r. poz. 1991) 

 

Art. 1. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje zawodowe 

felczera osobom, które posiadają dyplom wydany w państwie innym niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny na 

podstawie umów międzynarodowych lub odrębnych przepisów. 

2. Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera 

osobom, które: 

1)   ukończyły liceum felczerskie lub szkołę felczerską w Polsce albo 

2)   posiadają decyzję, o której mowa w ust. 1, oraz dyplom wydany w państwie innym niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za 

równoważny na podstawie umów międzynarodowych, albo 

[3)   posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera nabyte w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, uznane na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów 

regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, 

poz. 1864) oraz] 

<3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu felczera nabyte w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

poz. …) oraz> 

4)   posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu felczera; 

6)   władają językiem polskim w mowie i w piśmie, w stopniu niezbędnym do 

wykonywania zawodu felczera; 

7)   przedstawią zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, w którym 

został wydany dyplom, że posiadają na terenie tego państwa prawo do wykonywania 

zawodu felczera, które nie zostało zawieszone ani którego nie zostali pozbawieni, oraz 
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że nie toczy się przeciwko nim postępowanie w sprawach pozbawienia albo 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

3. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wystarczającym 

dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest oświadczenie o 

znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do 

wykonywania zawodu felczera. 

4. W odniesieniu do obywateli innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej 

dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego jest zaświadczenie o złożeniu 

egzaminu z języka polskiego. 

5. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Naczelną Radę Lekarską. 

Egzamin przeprowadza się na wniosek cudzoziemca, po uiszczeniu opłaty za egzamin. 

6. Opłatę za egzamin, o której mowa w ust. 5, ponosi felczer, a wpływy z tego tytułu stanowią 

przychód Naczelnej Rady Lekarskiej. 

7. Wysokość opłaty nie może przewyższać planowanych kosztów przeprowadzenia egzaminu. 

8. Podstawą zaliczenia egzaminu jest suma punktów uzyskana z egzaminu, która musi 

przekroczyć 50% ogólnej sumy punktów przewidzianej dla całości egzaminu. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania 

zawodu felczera, uwzględniając w szczególności zakres uprawnień zawodowych 

felczera; 

2)   skład komisji egzaminacyjnej oraz sposób i tryb przeprowadzania i składania 

egzaminu, mając na uwadze zapewnienie sprawdzenia umiejętności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 6; 

3)   wysokość opłaty za egzamin, mając na względzie przepis ust. 7. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) 

 

Art. 45g. 

1. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nabywa 

się z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe. 

2. Główny Geodeta Kraju prowadzi centralny rejestr, o którym mowa w ust. 1. 

3. W rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia 

zawodowe: 

1)   numer kolejny wpisu; 

2)   nazwisko i imię (imiona); 

3)   imię ojca; 

4)   datę i miejsce urodzenia; 
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5)   numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL; 

6)   adres zamieszkania; 

7)   wykształcenie; 

8)   numer świadectwa; 

9)   zakresy posiadanych uprawnień zawodowych i daty nadania; 

10)  informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym datę wydania i oznaczenie 

orzeczenia oraz rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej; 

11)  informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń. 

[4. W rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano kwalifikacje do 

wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004).] 

<4. W rejestrze wpisuje się również dane dotyczące osób, którym uznano kwalifikacje do 

wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia … o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …).> 

5. Wyciągi z rejestru zawierające dane wymienione w ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9 podlegają publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii. Publikacji podlegają także zmiany w rejestrze. 

6. Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii nie podlegają dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9, 

dotyczące osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę, o której mowa w art. 46a 

ust. 1 pkt 3, w okresie jej trwania. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. O ZAWODZIE LEKARZA WETERYNARII I IZBACH 

LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1509) 

 

Art. 1a. 

1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej "państwami 

członkowskimi", którzy uzyskali w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kwalifikacje te uznaje 

się na zasadach określonych w ustawie. 

2. Obywatelom państw członkowskich, których kwalifikacje zostały uznane, prawo 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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przysługuje na takich samych zasadach jak osobom, które uzyskały kwalifikacje do jego 

wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to 

także: 

1)   członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 

144, poz. 1043, z późn. zm.); 

2)   obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004); 

3)   cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

4)   cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej.] 

<3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się 

przez to także: 

1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z 

tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.); 

3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną 

uzupełniającą; 

4) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach; 

6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z 

prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do 

wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy wydany zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 

ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli 

państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz 

obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej lub prawem krajowym; 

7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

 

Art. 2e. 

1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii albo odmowa przyznania tego 

prawa przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną powinny być dokonane niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi 

dokumentami lub oświadczeniami określonymi w ustawie. Okręgowa rada lekarsko-

weterynaryjna potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, 

a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa w tym terminie do ich 

uzupełnienia. 

2. Jeżeli okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna posiada informacje o toczących się lub 

prawomocnie zakończonych postępowaniach dyscyplinarnych lub karnych lub o innych 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza weterynarii, 

przekazuje je właściwemu organowi państwa członkowskiego, którego lekarz weterynarii 

jest obywatelem lub z którego lekarz ten przybywa, a jeżeli jest to konieczne, wnosi o 

weryfikację tych informacji oraz zawiadomienie o wszelkich działaniach, które zostały 

podjęte po przekazaniu tych informacji. 

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, jest poufne i odbywa się zgodnie z 

zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. 

4. Jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dyplomów lub dokumentów 

wydanych przez właściwe organy państw członkowskich, okręgowa rada lekarsko-

weterynaryjna zwraca się do tych organów o potwierdzenie autentyczności dyplomów lub 

innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii, a także o potwierdzenie, że lekarz weterynarii zamierzający wykonywać 

zawód lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał kwalifikacje do 

wykonywania tego zawodu, spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia 

określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji 

zawodowych. 

<5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna 

może wystąpić do właściwych organów państwa członkowskiego o potwierdzenie 

faktu, że lekarz weterynarii zamierzający wykonywać ten zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie jest objęty zawieszeniem prawa wykonywania zawodu 

albo zakazem wykonywania zawodu. 

6. Wymiana informacji w przypadkach, o których mowa w ust. 2, 4 i 5, między 

właściwymi organami państw członkowskich odbywa się za pośrednictwem Systemu 

Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym, zwanego dalej „systemem IMI”, 

o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za 
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pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym 

decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzeniu w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 

z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.).> 

 

Art. 2h. 

1. Lekarz weterynarii, będący obywatelem państwa członkowskiego i posiadający prawo 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii w tym państwie, może czasowo wykonywać ten 

zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności wpisu do rejestru 

członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej prowadzonego przez okręgową radę 

lekarsko-weterynaryjną, jeżeli przed podjęciem czynności zawodowych złoży właściwej ze 

względu na miejsce, w którym zamierza wykonywać ten zawód, okręgowej radzie 

lekarsko-weterynaryjnej: 

1)   pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania tego zawodu, z podaniem miejsca i, 

jeżeli to możliwe, czasu jego wykonywania; 

2)   dokument potwierdzający obywatelstwo; 

3)   zaświadczenie, wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, 

potwierdzające, że: 

a)  posiada w tym państwie prawo wykonywania tego zawodu, które nie jest zawieszone 

lub ograniczone, 

b)  wykonuje ten zawód; 

4)   dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest składane: 

1)   po raz pierwszy przed rozpoczęciem wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   powtórnie w roku, w którym lekarz weterynarii zamierza czasowo wykonywać ten 

zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, składa się właściwej okręgowej radzie 

lekarsko-weterynaryjnej przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania czasowo 

zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku każdej 

istotnej zmiany zawartych w nich informacji. 

4. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje lekarzowi weterynarii określonemu w ust. 1 

zaświadczenie potwierdzające prawo czasowego wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi ewidencję lekarzy weterynarii, 

określonych w ust. 1, czasowo wykonujących zawód lekarza weterynarii na terenie jej 

działania. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, jest prowadzona przy użyciu systemu informatycznego 

i zawiera następujące dane: 
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1)   numer wpisu do ewidencji; 

2)   imię i nazwisko lekarza weterynarii; 

3)   nazwę państwa członkowskiego, którego lekarz weterynarii jest obywatelem lub z 

którego przybywa, i adres miejsca stałego wykonywania przez niego zawodu; 

4)   oznaczenie czasu wykonywania czynności zawodowych podjętych na terenie działania 

okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, jeżeli jest to możliwe; 

5)   adres czasowego wykonywania zawodu, numery telefonu, faksu i adres poczty 

elektronicznej. 

7. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, następuje 

niezwłocznie. 

8. Do lekarza weterynarii określonego w ust. 1 stosuje się przepisy dotyczące wykonywania 

zawodu lekarza weterynarii, w tym przepisy dotyczące definicji zawodu lekarza 

weterynarii, używania tytułów zawodowych oraz przepisy art. 45-62. 

[9. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może, podczas czasowego wykonywania przez 

lekarza weterynarii zawodu lekarza weterynarii na terenie jej działania, zwracać się do 

właściwych organów państwa członkowskiego, w którym lekarz ten posiada prawo do 

wykonywania tego zawodu (państwo siedziby) o przekazanie informacji potwierdzających, 

że wykonuje on zawód lekarza weterynarii w tym państwie zgodnie z prawem i że nie był 

karany w związku z wykonywaniem tego zawodu.] 

<9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna 

może, podczas czasowego wykonywania przez lekarza weterynarii zawodu lekarza 

weterynarii na terenie jej działania, występować do właściwych organów państwa 

członkowskiego, w którym ten lekarz posiada prawo do wykonywania tego zawodu 

(państwo siedziby), o przekazanie informacji potwierdzających, że wykonuje on 

zawód lekarza weterynarii w tym państwie zgodnie z prawem oraz zasadami etyki i 

deontologii weterynaryjnej, a także że nie był karany w postępowaniach 

dyscyplinarnych lub karnych w związku z wykonywaniem tego zawodu.> 

10. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może oceniać, czy zawód lekarza weterynarii jest 

wykonywany czasowo, uwzględniając długość, częstotliwość, regularność i ciągłość 

wykonywania czynności zawodowych. 

<11. Przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 9, odbywa się za pośrednictwem 

systemu IMI.> 

 

Art. 2l. 

[1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna jest organem właściwym do przekazywania 

informacji właściwemu organowi państwa członkowskiego, na jego wniosek, o toczących 

się lub prawomocnie zakończonych postępowaniach dyscyplinarnych lub karnych, które 

mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza weterynarii oraz zawiadamiania o 

wszelkich działaniach, które zostały podjęte po przekazaniu tych informacji.] 

<1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna jest organem właściwym do przekazywania 

właściwemu organowi państwa członkowskiego, na jego wniosek, informacji o 

postępowaniach dyscyplinarnych lub prawomocnie zakończonych postępowaniach 
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karnych i innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu 

lekarza weterynarii, oraz zawiadamiania o wszelkich działaniach, które zostały 

podjęte po przekazaniu tych informacji.> 

2. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna izby, której lekarz weterynarii jest członkiem, na 

jego wniosek, wydaje: 

1)   zaświadczenie potwierdzające, że lekarz weterynarii posiada dyplom lub inny 

dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii 

zgodne z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 

2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 

30.09.2005, str. 22, z późn. zm.); 

2)   zaświadczenie potwierdzające, że lekarz weterynarii: 

a)  posiada prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, które nie zostało 

zawieszone ani którego nie został pozbawiony, 

b)  nie został ukarany przez sąd lekarsko-weterynaryjny oraz nie toczy się przeciwko 

niemu postępowanie w sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii; 

3)   zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 

4)   inne zaświadczenia, wynikające z przepisów Unii Europejskiej, wymagane przez 

właściwe organy innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich. 

<3. Przekazywanie informacji i zawiadamianie, o których mowa w ust. 1, odbywa się za 

pośrednictwem systemu IMI.> 

 

<Art. 2m. 

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna informuje właściwe organy innych państw 

członkowskich, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o lekarzu weterynarii, wobec 

którego sąd albo inny organ orzekł zakaz, ograniczenie, zawieszenie albo pozbawienie 

prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii albo stwierdził utratę tego prawa, w 

terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) tożsamość lekarza weterynarii; 

2) określenie zawodu, którego dotyczy orzeczenie; 

3) wskazanie organu, który wydał orzeczenie; 

4) zakres ograniczenia prawa wykonywania zawodu; 

5) okres obowiązywania zakazu, zawieszenia albo ograniczenia prawa wykonywania 

zawodu; 

6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu albo o stwierdzeniu utraty 

tego prawa. 

3. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje właściwym organom innych 

państw członkowskich, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, informacje o tożsamości 

osoby, która, ubiegając się o uznanie kwalifikacji zawodowych, posłużyła się 

fałszywymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do wykonywania 
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zawodu lekarza weterynarii, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia sądowego wydanego w tej sprawie. 

4. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna, która przekazała informację, o której mowa 

w ust. 1, niezwłocznie informuje właściwe organy innych państw członkowskich o 

wszelkich zmianach dotyczących zakazu, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia 

prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub stwierdzenia utraty tego prawa. 

5. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna zawiadamia osobę, której dotyczy 

informacja, o której mowa w ust. 1 lub 3, o jej przekazaniu innym państwom 

członkowskim w trybie ostrzeżenia w systemie IMI oraz o możliwości złożenia 

wniosku o jej sprostowanie albo usunięcie. 

6. W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada lekarsko-

weterynaryjna: 

1) dokonuje sprostowania informacji objętej wnioskiem i zawiadamia wnioskodawcę 

o sposobie jej sprostowania albo 

2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym 

wnioskodawcę, albo 

3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej wnioskiem 

i zawiadamia o tym wnioskodawcę. 

7. Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być 

przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres, w którym wykonywanie zawodu 

lekarza weterynarii jest zabronione albo dopuszczone w ograniczonym zakresie. 

Ostrzeżenie usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od dnia wykonania albo 

uchylenia orzeczenia. 

 

Art. 2n. 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, na potrzeby prowadzonych przez nią 

postępowań, oraz okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne mają dostęp do informacji 

zawartych w systemie IMI.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O IZBACH APTEKARSKICH (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1429 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 1991)  

 

Art. 1a. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   państwo członkowskie Unii Europejskiej - inne niż Rzeczpospolita Polska państwo 

członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, lub Konfederację Szwajcarską; 
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[2)   obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej - obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a także: 

a)  członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), 

b)  obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), 

c)  cudzoziemców lub bezpaństwowców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d)  cudzoziemców lub bezpaństwowców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

status uchodźcy lub którym udzielono ochrony uzupełniającej, 

e)  obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej;] 

<2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a także: 

a) obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, 

b) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 

z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 

ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274), 

c) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), 

d) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

e) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną 

uzupełniającą, 

f) cudzoziemców, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami 

rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony 

uzupełniającej, 

g) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, 
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h) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie 

z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do 

wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy wydany zgodnie 

z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 

ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw 

trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli 

państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem 

krajowym.> 

3)   cudzoziemiec - obywatela państwa innego niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "tytule magistra farmacji" należy przez to rozumieć również 

"tytuł magistra uzyskany na kierunku farmacja". 

 

Art. 2b. 

1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która: 

1)   ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku 

farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę 

zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo 

2)   ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub 

pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra 

farmacji, albo 

3)   posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku 

farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę 

zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej, albo 

4)   posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej 

potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej
(5)

 oraz potwierdzone dokumentami, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo w ust. 3, uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji 

uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz dyplomów, świadectw i 

innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej 

zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

uwzględniając w szczególności nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz 

oznaczenie podmiotów wydających te dokumenty. 
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3. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, o którym mowa w ust. 2, 

uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez państwa członkowskie 

Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem: 

1)   1 października 1987 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej 

Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice 

Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej, Republice Portugalii lub Królestwie Niderlandów, 

2)   11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

3)   3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem, że dokument potwierdzający kwalifikacje farmaceuty uprawnia do 

wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych 

samych zasadach jak dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje, wydany 

przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec, 

4)   25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii, 

5)   20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

6)   21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

6a)  8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Chorwacji, 

7)   1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej, 

8)   1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej, 

9)   1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Królestwie Norwegii lub Republice Islandii, 

10)  1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

11)  1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

12)  1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, 

Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice 

Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

13)  1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii, 

14)  1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu dołączone zostało zaświadczenie 

wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała w tym 

państwie zawód farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu 

lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia. 

4. W przypadku farmaceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, którego dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty nie odpowiadają dokumentom, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, kwalifikacje są uznawane po 
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przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, potwierdzającego, że kwalifikacje zostały uzyskane po odbyciu 

kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku farmaceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej: 

1)   który nie spełnia warunku dotyczącego wykonywania zawodu farmaceuty przez okres 

co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających 

wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, lub 

2)   posiadającego dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, uzyskany w państwach innych niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zaświadczenie, że posiada trzyletnie 

doświadczenie zawodowe w zawodzie farmaceuty uzyskane na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które uznało to potwierdzenie kwalifikacji 

zawodowych farmaceuty zgodnie z wewnętrznymi przepisami tego państwa oraz 

potwierdziło uzyskane doświadczenie zawodowe 

- stosuje się przepisy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

6. Uznanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty uzyskanych w państwach innych niż 

państwo członkowskie Unii Europejskiej następuje, jeżeli zostały spełnione minimalne 

wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, a 

Rzeczpospolita Polska jest pierwszym państwem Unii Europejskiej potwierdzającym te 

kwalifikacje, na podstawie odrębnych przepisów. 

<7. Nie przyznaje się częściowego dostępu do wykonywania zawodu farmaceuty 

zarówno w zakresie czynności zawodowych farmaceuty bez specjalizacji, jak 

i farmaceuty specjalisty.> 

 

Art. 4. 

1. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela polskiego oraz 

cudzoziemca przyznaje okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone 

miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w odniesieniu do obywatela państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej - Naczelna Rada Aptekarska, w przypadku gdy osoba 

ta: 

1)   posiada kwalifikacje określone w art. 2b; 

2)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim; 

3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)   wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje 

rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była 

prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu; 

5)   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 

wykonywania zawodu farmaceuty - w przypadku obywatela państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej oraz cudzoziemca; 
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6)   korzysta z pełni praw publicznych. 

[2. W przypadku cudzoziemca warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się za 

spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem 

egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską.] 

<2. W przypadku cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się za spełniony, gdy 

znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu 

zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską. Wymóg ten 

nie dotyczy cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

którzy ukończyli studia na kierunku farmacja w języku polskim.> 

3. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 2, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu 

stanowią przychód Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie konieczny do wykonywania 

zawodu farmaceuty przez cudzoziemców,] 

<1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do 

wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej,> 

2)   sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu, o którym 

mowa w ust. 2, w tym wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka 

polskiego, 

3)   wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 

- uwzględniając w szczególności zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 2a 

oraz koszty przeprowadzenia egzaminu. 

 

Art. 4c. 

1. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatel polski przedstawia: 

1)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2b; 

2)   orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na 

wykonywanie zawodu farmaceuty; 

3)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

4)   informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne 

przeciwko życiu lub zdrowiu; 

5)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

2. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatel państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia: 

1)   wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty 

obejmujący: imiona i nazwisko farmaceuty, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres do 

korespondencji, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje oraz 

informacje odnoszące się do wykonywania zawodu farmaceuty; 

2)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2b; 

3)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[4)   oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym 

do wykonywania zawodu farmaceuty;] 

<4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie 

w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty, z zastrzeżeniem 

art. 4 ust. 2 zdanie drugie.> 

5)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

6)   orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na 

wykonywanie zawodu farmaceuty. 

3. W stosunku do osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej za 

wystarczające w zakresie: 

1)   spełniania wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, uznaje się dokumenty 

odnoszące się do stanu zdrowia, wymagane do wykonywania zawodu farmaceuty w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego farmaceuta jest obywatelem lub z 

którego przybywa; jeżeli w tym państwie dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za 

wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie, odpowiadające 

dokumentom wydawanym w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   spełniania wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, uznaje się dokumenty 

wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego 

farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa, potwierdzające, że obowiązujące 

w tym państwie wymagania dotyczące postawy etycznej do wykonywania zawodu 

farmaceuty zostały spełnione, a w szczególności, że nie zostało zawieszone lub 

odebrane prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz, że osoba ta nie była 

prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu; jeżeli w 

tym państwie nie wydaje się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o 

których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia 

przed Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, są ważne trzy miesiące od dnia ich wystawienia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, 

świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do 

wykonywania zawodu farmaceuty, wydanych przez właściwe organy państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, lub dokumentów, o których mowa w art. 2b ust. 1 pkt 

4, ust. 4 i 6, lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia 

wymagań w zakresie kształcenia określonych w przepisach Unii Europejskiej, Naczelna 

Rada Aptekarska składa wniosek do właściwych organów państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, o potwierdzenie ich autentyczności lub potwierdzenie spełnienia wymagań w 

zakresie kształcenia. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględniając w szczególności dane, które mają być w nim 

zawarte, oraz konieczność dołączenia wymaganych dokumentów. 
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Art. 4f. 

1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo odmowa przyznania tego prawa 

jest dokonywana w formie uchwały przez Naczelną Radę Aptekarską albo okręgową radę 

aptekarską niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia 

złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 4c. 

2. Naczelna Rada Aptekarska, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o 

którym mowa w art. 4c ust. 2 pkt 1, przez obywatela państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o 

ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia. 

3. Jeżeli Naczelna Rada Aptekarska albo okręgowa rada aptekarska posiadają informacje 

dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych lub innych 

okoliczności, które mogą wpływać na wykonywanie zawodu farmaceuty, informują o tym 

zdarzeniu właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego 

farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa. 

4. Naczelna Rada Aptekarska albo okręgowe rady aptekarskie mają obowiązek: 

1)   dokonania weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 3, o które wnoszą właściwe 

organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

2)   informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, właściwych organów 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

5. Naczelna Rada Aptekarska oraz okręgowe rady aptekarskie zapewniają poufność 

wymienianych informacji oraz stosują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

<6. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, odbywa się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej 

„systemem IMI”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy 

administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku 

wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzeniu w 

sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.).> 

 

Art. 4g. 

<1.> Naczelna Rada Aptekarska na wniosek osoby, o której mowa w art. 2b ust. 1, wydaje: 

1)   zaświadczenie potwierdzające, że farmaceuta posiada kwalifikacje zgodne z 

wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz, że 

posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom 

potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty 

wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2)   zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 

3)   inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich Unii 

Europejskiej, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

<2. Za każde zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 3% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 
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poz. 2008), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

3. W sprawach związanych z wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej dla 

farmaceutów organem właściwym jest Naczelna Rada Aptekarska. Do postępowania 

w tych sprawach stosuje się przepisy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.> 

 

<Art. 8b. 

1. Okręgowa rada aptekarska informuje, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe 

organy państw członkowskich Unii Europejskiej o farmaceucie, wobec którego: 

1) rada aptekarska podjęła uchwałę o: 

a) zawieszeniu w prawie wykonywania zawodu, 

b) ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności, 

2) sąd aptekarski wydał orzeczenie o: 

a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, 

b) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu, 

c) tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych, 

3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu, 

4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował 

zawieszenie w wykonywaniu zawodu 

– w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały, 

orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego. 

2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) imię (imiona) i nazwisko farmaceuty oraz datę jego urodzenia; 

2) tytuł zawodowy; 

3) informację o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust. 1; 

4) zakres oraz okres obowiązywania ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. b; 

5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust. 1; 

6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu. 

3. Okręgowa rada aptekarska informuje właściwe organy państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości farmaceuty, który w 

postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych posłużył się podrobionym lub 

przerobionym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych, 

w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu w tej sprawie. 

4. Okręgowa rada aptekarska niezwłocznie informuje właściwe organy państw 

członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednictwem systemu IMI, o wygaśnięciu 

sankcji, o których mowa w ust. 1, oraz o wszelkich decyzjach wpływających na 

zmianę terminu ich wygaśnięcia. 

5. Okręgowa rada aptekarska niezwłocznie zawiadamia na piśmie farmaceutę, którego 

dotyczy ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, o jego przekazaniu, za 
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pośrednictwem systemu IMI, właściwym organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej oraz o możliwości złożenia wniosku o jego sprostowanie albo usunięcie. 

6. W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada 

aptekarska: 

1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia 

farmaceutę o sposobie jej sprostowania albo 

2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym 

farmaceutę, albo 

3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej wnioskiem 

i zawiadamia o tym farmaceutę. 

7. Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być 

przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji, o 

których mowa w ust. 1. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od dnia 

wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu 

środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 1.> 

 

Art. 39a. 

1. Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje dane uzyskiwane od 

okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust 2. 

2. Naczelna Rada Aptekarska jest obowiązana, na żądanie ministra właściwego do spraw 

zdrowia, przekazywać informacje objęte Centralnym Rejestrem Farmaceutów 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2a. Naczelna Rada Aptekarska udziela organowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, informacji na temat prawa 

wykonywania zawodu farmaceuty osoby wskazanej we wniosku, do celów świadczenia 

transgranicznej opieki zdrowotnej. [Informacji udziela się za pośrednictwem Systemu 

Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.).] <Informacji udziela się 

za pośrednictwem systemu IMI.> 

3. Sposób przekazywania danych przez okręgową radę aptekarską do Centralnego Rejestru 

Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej określa w formie uchwały Naczelna Rada 

Aptekarska. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O DORADZTWIE PODATKOWYM (Dz. U. z 2011 r. Nr 

41, poz. 213, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 1224) 

 

Art. 6. 

1. Na listę doradców podatkowych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia łącznie 

następujące warunki: 
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1)   (uchylony); 

2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje 

rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego; 

5)   posiada wyższe wykształcenie; 

6)   odbyła w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową; 

7)   złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego; 

8)   wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od spełnienia 

warunku określonego w pkt 7. 

2. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które spełniają warunki 

określone w ust. 1 pkt 2-5 oraz: 

1)   są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego 

lub 

2)   posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk 

ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów. 

[3. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których kwalifikacje 

do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), zwanej dalej 

"ustawą o uznawaniu kwalifikacji", jeżeli: 

1)   spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3; 

2)   wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o 

uznawaniu kwalifikacji.] 

<3. Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których 

kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 

…), zwanej dalej „ustawą o uznawaniu kwalifikacji”, jeżeli: 

1) spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3; 

2) wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od 

dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 

ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji.> 

4. W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw 

publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana 

osoba. 

 

Art. 7. 

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych prowadzi listę doradców podatkowych, zwaną 

dalej "listą", oraz podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej. 

2. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwisko, imię oraz datę urodzenia; 

2)   oznaczenie miejsca zamieszkania; 

3)   oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby); 

3a)  rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów 

podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby 

składającej wniosek; 

5)   informacje o zmianach danych wymienionych w pkt 1-4, dokonanych w ciągu 5 lat 

poprzedzających złożenie wniosku o wpis. 

4. Do wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5, dołącza się: 

1)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3; 

2)   aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 

2a)  (uchylony); 

3)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 

i 7. 

5. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 3, do wniosku dołączają wyłącznie: 

[1)   kopię decyzji wydanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o uznawaniu kwalifikacji;] 

<1) kopię decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy 

o uznawaniu kwalifikacji;> 

2)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3. 

6. Wpis doradcy podatkowego na listę obejmuje: 

1)   numer i datę wpisu; 

2)   dane wymienione w ust. 3 pkt 1-4. 

7. Doradca podatkowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o 

wszelkich zmianach danych określonych w ust. 3 w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

tych zmian. 

 

Art. 21. 

1. Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca warunki, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5. 

2. W razie niespełnienia warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, decyzję o odmowie 

dopuszczenia do egzaminu podejmuje Komisja Egzaminacyjna. 

3. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na dopuszczenie do egzaminu na 

doradcę podatkowego osoby niebędącej obywatelem polskim, jeżeli wykazuje ona biegłą 

znajomość języka polskiego, oraz wpisuje tę osobę - po zdaniu egzaminu - na listę 

doradców podatkowych, jeżeli spełnia ona pozostałe warunki określone w art. 6 ust. 1. 

4. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6, obejmuje zapoznanie się z 

wykonywaniem doradztwa podatkowego. Praktykę po zdaniu egzaminu odbywa się u 

doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. 

[4a. Krajowa Rada Doradców Podatkowych może zwolnić obywatela polskiego albo 

obywatela innego państwa z wymogu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6, jeżeli wykonywał on 
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czynności doradztwa podatkowego co najmniej przez 6 miesięcy w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym.] 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Doradców Podatkowych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

odbywania praktyki, o której mowa w ust. 4, oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na 

równi z praktyką, mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków w celu 

przygotowania kandydatów na doradców podatkowych do wykonywania zawodu. 

 

[Art. 44a. 

W przypadku gdy warunki i zakres ubezpieczenia zawartego przez osobę, o której mowa w 

art. 6 ust. 3 oraz art. 29 ustawy o uznawaniu kwalifikacji, w państwie, w którym wykonywała 

ona czynności z zakresu doradztwa podatkowego, nie odpowiadają warunkom i zakresowi 

ubezpieczenia określonym w art. 44, osoba ta jest obowiązana zawrzeć umowę ubezpieczenia 

uzupełniającego.] 

 

<Art. 44a. 

W przypadku gdy warunki i zakres ubezpieczenia zawartego przez wnioskodawcę lub 

usługodawcę, o których mowa w ustawie o uznawaniu kwalifikacji, w państwie, w 

którym wykonywali czynności z zakresu doradztwa podatkowego, nie odpowiadają 

warunkom i zakresowi ubezpieczenia określonym w art. 44, osoby te są obowiązane 

zawrzeć umowę ubezpieczenia uzupełniającego.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.)  

 

Art. 3. 

1. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się 

przez to również lekarza dentystę. 

1a. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o recepcie, należy przez to rozumieć receptę w 

postaci elektronicznej albo w postaci papierowej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy przez to 

rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację 

Szwajcarską. 

[3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej, 

rozumie się przez to także: 
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1)   członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1525); 

2)   obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004); 

3)   cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

4)   cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej.] 

<3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii 

Europejskiej, rozumie się przez to także: 

1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 

rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.); 

3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną 

uzupełniającą; 

4) cudzoziemców, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami 

rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony 

uzupełniającej; 

5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 

6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do wykonywania pracy oraz 

posiadają dokument pobytowy wydany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 

nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór 

dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 

z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli państw trzecich, którzy zostali 

przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy 

zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym; 
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7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

 

Art. 5. 

1. Okręgowa rada lekarska przyznaje, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i 8 oraz art. 5a-5c, prawo 

wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie, 

która: 

1)   jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

2)   posiada: 

a)  dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co 

najmniej sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim, obejmujących co najmniej 

5500 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym 

dwusemestralne praktyczne nauczanie w dziedzinach klinicznych na 6. roku studiów, 

lub dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający 

ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, 

obejmujących co najmniej dwusemestralne praktyczne nauczanie na 5. roku studiów, 

lub 

b)  dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie 

studiów na kierunku lekarskim rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r. lub 

dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający 

ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętych przed dniem 

1 października 2012 r., lub 

c)  dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, 

spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii 

Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące 

mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, lub 

d)  dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że 

spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii 

Europejskiej; 

3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza 

dentysty; 

5)   wykazuje nienaganną postawę etyczną. 

[2. Osobie spełniającej warunki określone w ust. 1 okręgowa rada lekarska przyznaje prawo 

wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli 

włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu 
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lekarza lub lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7a pkt 

1. Wymóg ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim.] 

<2. Osobie spełniającej warunki określone w ust. 1 okręgowa rada lekarska przyznaje 

prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty, jeżeli włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym 

do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7a pkt 1.> 

3. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b albo d, a także w pkt 3-5 

oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo 

prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli odbyła staż podyplomowy lub 

uzyskała uznanie stażu podyplomowego odbytego poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b albo d, a także w pkt 

3-5 oraz ust. 2, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza 

albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli przedstawi świadectwo złożenia 

z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Końcowego w języku polskim lub w języku, w jakim są 

prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarskim lub 

lekarsko-dentystycznym, jeżeli odbywa albo ukończyła studia w tym języku. 

5. Za równoważne z przedstawieniem świadectwa, o którym mowa w ust. 4, uznaje się 

przedstawienie świadectwa złożenia z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu 

Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. 

6. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 i 4, dotyczy także osoby, która spełnia warunki określone 

w ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz ust. 2 i posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje 

lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, ale nie posiada 

towarzyszącego mu świadectwa, wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 6b. 

7. W celu odbycia stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone 

prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty, na okres nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 6. 

8. Osoba ubiegająca się o prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania 

zawodu lekarza dentysty, o której mowa w ust. 3 i 6, przedstawia okręgowej radzie 

lekarskiej zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego albo decyzję wydaną na 

podstawie art. 15 ust. 8 albo 9. 

9. Praktyczne nauczanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, jest odbywane w podmiotach 

leczniczych, które zawarły w tym zakresie umowy z uczelniami medycznymi. 

10. Podmioty, o których mowa w ust. 9: 

1)   udzielają świadczeń zdrowotnych umożliwiających realizację ramowego programu 

zajęć praktycznych; 

2)   zatrudniają lekarzy lub lekarzy dentystów posiadających kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym 

programie zajęć praktycznych; 
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3)   posiadają bazę diagnostyczno-terapeutyczną umożliwiającą realizację ramowego 

programu zajęć praktycznych. 

11. Osoba odbywająca praktyczne nauczanie prowadzi dziennik praktyk. 

12. Osoba odbywająca praktyczne nauczanie wykonuje czynności wynikające z ramowego 

programu zajęć praktycznych pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. 

13. Opiekunem może być lekarz lub lekarz dentysta będący nauczycielem akademickim albo 

inny lekarz lub lekarz dentysta posiadający co najmniej 3-letni staż zawodowy albo 

specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny właściwej dla danej części programu 

zajęć praktycznych. 

14. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program 

zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym 

zakres danych, które powinny być zawarte w dzienniku praktyk, uwzględniając 

konieczność zapewnienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

wykonywania zawodu lekarza. 

 

Art. 5b. 

1. Osobie, która spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5 oraz ust. 2, okręgowa 

rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli: 

1)   posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, świadczący 

o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a)  28 stycznia 1980 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Królestwie Niderlandów, 

Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, 

Republice Federalnej Niemiec lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej, 

b)  1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 

c)  1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii, 

d)  3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem że dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza dentysty na 

terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych warunkach jak dokument 

potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez właściwe organy 

Republiki Federalnej Niemiec, 

e)  1 stycznia 1994 r. w Królestwie Szwecji, Republice Finlandii, Republice Islandii lub 

Królestwie Norwegii, 

f)  1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

g)  1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

h)  1 maja 2004 r. w Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, 

Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice 

Cypryjskiej, 

i)  1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii, 

j)  1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji 

- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej potwierdzające, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód 
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lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

2)   posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, świadczący 

o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a)  20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

b)  21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

c)  11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

d)  25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii, 

e)  8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Chorwacji 

- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii lub 

Republiki Chorwacji potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw 

taką samą moc, jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w 

wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz że faktycznie i zgodnie z prawem 

wykonywała zawód lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie 

pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

3)   posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty, świadczący 

o rozpoczęciu kształcenia medycznego przed dniem: 

a)  28 stycznia 1980 r. w Republice Włoskiej, 

b)  1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii, 

c)  1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, 

d)  1 października 2003 r. w Rumunii, 

e)  1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej lub byłej 

Czechosłowacji 

- oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: Republiki Włoskiej, 

Królestwa Hiszpanii, Republiki Austrii, Rumunii, Republiki Czeskiej lub Republiki 

Słowackiej potwierdzające, że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód 

lekarza dentysty na terytorium tych państw przez co najmniej trzy kolejne lata w 

okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia oraz że jest 

uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych warunkach 

jak posiadacze dokumentów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 6b, 

albo 

4)   posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza wydany w Republice 

Włoskiej, świadczący o rozpoczęciu kształcenia w okresie między dniem 28 stycznia 

1980 r. a dniem 31 grudnia 1984 r., oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy 

Republiki Włoskiej potwierdzające, że: 

a)  zdała test umiejętności przed odpowiednimi włoskimi władzami, w celu ustalenia, że 

posiadana przez nią wiedza i umiejętności odpowiadają kwalifikacjom 

potwierdzonym w dokumentach wymienionych w odniesieniu do Republiki Włoskiej 
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w wykazie, o którym mowa w art. 6b, z wyłączeniem osób, które ukończyły co 

najmniej trzyletnie studia, co do których właściwe organy Republiki Włoskiej 

potwierdziły, że są one równoważne z kształceniem, o którym mowa w przepisach 

prawa Unii Europejskiej, 

b)  faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód lekarza dentysty na terytorium 

Republiki Włoskiej przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat 

bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, 

c)  jest uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych 

warunkach jak posiadacze dokumentów wymienionych w odniesieniu do Włoch w 

wykazie, o którym mowa w art. 6b, albo 

<4a) posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza wydany 

w Królestwie Hiszpanii, świadczący o rozpoczęciu kształcenia w okresie między 

dniem 1 stycznia 1986 r. a dniem 31 grudnia 1997 r., oraz zaświadczenie wydane 

przez właściwe organy Królestwa Hiszpanii potwierdzające, że: 

a) ukończyła co najmniej trzyletnie studia, uznawane przez właściwe organy 

Królestwa Hiszpanii za równoważne z kształceniem, o którym mowa 

w przepisach prawa Unii Europejskiej, 

b) faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód lekarza dentysty na 

terytorium Królestwa Hiszpanii przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie 

pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, 

c) jest uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych 

warunkach jak posiadacze dokumentów wymienionych w odniesieniu do 

Królestwa Hiszpanii w wykazie, o którym mowa w art. 6b, albo> 

5)   posiada dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza dentysty wydany 

przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, inny niż 

dokumenty wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz zaświadczenie 

wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

potwierdzające, że posiadany przez nią dokument potwierdzający formalne kwalifikacje 

został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia spełniającego minimalne wymogi 

określone w przepisach Unii Europejskiej i jest w tym państwie uznawany za 

odpowiadający dokumentom potwierdzającym kwalifikacje wymienionym w wykazie, 

o którym mowa w art. 6b. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, które ukończyły co najmniej trzyletnie studia, co do 

których właściwe organy w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

potwierdziły, że są one równoważne z kształceniem określonym w przepisach prawa Unii 

Europejskiej są zwolnione z obowiązku przedstawienia zaświadczenia wydanego przez 

właściwe organy odpowiednio: Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki 

Austrii, Rumunii, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzające, że 

faktycznie i zgodnie z prawem wykonywały zawód lekarza dentysty na terytorium tych 

państw przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia. 
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3. Wymogi określone w ust. 1 pkt 4 lit. a-c dotyczą również osób, które rozpoczęły studia po 

dniu 31 grudnia 1984 r., o ile trzyletni okres studiów rozpoczął się przed dniem 31 grudnia 

1994 r. 

 

Art. 6. 

1. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, lekarz lub lekarz dentysta przedstawia 

okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze której zamierza wykonywać zawód, odpowiednie 

dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań: 

1)   określonych w art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 i 4; 

2)   określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5 oraz w ust. 2 i w art. 5a pkt 1 albo pkt 2 albo 

pkt 3, albo 

3)   określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5 oraz w ust. 2 i w art. 5b ust. 1 pkt 1 albo pkt 

2 albo pkt 3 albo pkt 4 albo pkt 5, albo 

4)   określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-5 oraz w ust. 2 i w art. 5c ust. 1. 

2. Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania: 

1)   o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - uznaje się złożenie oświadczenia następującej 

treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych". Oświadczenie 

powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza lub lekarza dentysty, oznaczenie 

miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza lub lekarza dentysty; 

2)   o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 - uznaje się złożenie oświadczenia następującej 

treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o 

umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą 

okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami 

prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". 

Oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza, oznaczenie miejsca i 

datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza[;] <.> 

[3)   o którym mowa w art. 5 ust. 2 - uznaje się złożenie oświadczenia następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, 

że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.". 

Oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza, oznaczenie miejsca i 

datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza.] 

<2a. Potwierdzeniem spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 2, jest złożenie z 

pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego, o którym mowa w art. 7 ust. 3. 

Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła 

studia medyczne w języku polskim.> 
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3. W przypadku lekarza lub lekarza dentysty obywatela państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, okręgowa rada lekarska, w zakresie spełnienia wymagania, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 5, uznaje za wystarczające przedstawienie dokumentów wydanych przez 

właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita 

Polska, potwierdzających, że są spełnione wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza 

oraz że nie jest karany, oraz nie zawieszono mu bądź nie pozbawiono go prawa 

wykonywania zawodu z powodu poważnego przewinienia zawodowego lub przestępstwa. 

Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż 

Rzeczpospolita Polska nie wydają takich dokumentów, stosuje się przepis ust. 2 pkt 2. 

4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagania określonego w art. 5 ust. 1 pkt 4 jest 

orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza 

dentysty w zakresie określonym w art. 2, wydane przez lekarza upoważnionego na 

podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla 

celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 

5. W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, za wystarczające w 

zakresie spełnienia wymagania określonego w art. 5 ust. 1 pkt 4 uznaje się dokumenty 

odnoszące się do stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego wymagane do wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

W przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wydawane przez to państwo, z którego 

lekarz lub lekarz dentysta przybywa, za wystarczające uznaje się odpowiednie świadectwo 

wydane przez organy właściwe tego państwa. 

6. W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 

ust. 7, lekarz lub lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze 

której zamierza odbyć staż podyplomowy, dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań, 

o których mowa w: 

1)   art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b albo d oraz pkt 3-5 i ust. 2, albo 

2)   art. 5 ust. 1 pkt 1, 3-5 i ust. 2, oraz dokument potwierdzający formalne kwalifikacje 

lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

7. W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu do odbycia stażu 

adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności w rozumieniu przepisów o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej - lekarz, lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej, na obszarze 

której zamierza odbyć staż adaptacyjny lub złożyć test umiejętności, dokumenty 

stwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3-5, ust. 2 oraz w 

art. 5c ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz decyzję właściwego organu w sprawie odbycia stażu 

adaptacyjnego lub testu umiejętności. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, 

określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów prawa wykonywania zawodu, o 

których mowa w ust. 10, uwzględniając w szczególności niezbędne dane osobowe lekarza, 

numer prawa wykonywania zawodu, adnotacje o wpisie do okręgowego rejestru lekarzy 

oraz dane dotyczące kwalifikacji lekarza. 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, mogą być przedstawiane w ciągu 3 miesięcy od 

daty ich wydania. 

10. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 1-7, 

okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo 

wykonywania zawodu lekarza dentysty albo ograniczone prawo wykonywania zawodu 

lekarza albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty i wydaje 

dokument "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu 

lekarza dentysty" albo "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo 

"Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty". 

11. Okręgowa rada lekarska, na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, wydaje: 

1)   zaświadczenie stwierdzające, że lekarz lub lekarz dentysta posiada kwalifikacje zgodne 

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany 

dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 

kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza 

lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2)   zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez lekarza, lekarza dentystę specjalizacji 

równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w przepisach obowiązujących w Unii 

Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   zaświadczenie potwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada prawo wykonywania 

zawodu, którego nie został pozbawiony ani które nie zostało zawieszone, oraz że nie 

został ukarany przez sąd lekarski, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej albo wszczęte przez okręgową radę 

lekarską mogące skutkować zawieszeniem prawa wykonywania zawodu ani 

ograniczeniem w wykonywaniu określonych czynności medycznych; 

4)   zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 

5)   inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej. 

12. Naczelna Rada Lekarska wydaje zaświadczenia, o których mowa w ust. 11, jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie właściwej okręgowej rady lekarskiej. 

<13. Za każde zaświadczenie, o którym mowa w ust. 11 i 12, pobiera się opłatę w 

wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy rady, która wydała to zaświadczenie.> 

 

Art. 6a. 

1. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone 

prawo wykonywania zawodu lekarza albo odmawia przyznania tego prawa niezwłocznie 

po złożeniu wszystkich dokumentów określonych ustawą, nie później jednak niż w 

terminie miesiąca od dnia ich złożenia. 
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1a. W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków formalnych okręgowa rada lekarska, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, wzywa do ich uzupełnienia. 

2. Jeżeli okręgowa rada lekarska posiada informacje dotyczące ważnego zdarzenia, które 

wystąpiło przed podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i które może mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu lekarza, 

informuje o tym zdarzeniu państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego 

obywatelstwo cudzoziemiec posiada lub z którego przybywa, i występuje z wnioskiem o 

weryfikację tych informacji oraz o zawiadomienie o działaniach, które zostały podjęte w 

związku z tym zdarzeniem. 

2a. Okręgowa rada lekarska współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich 

Unii Europejskiej oraz przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej informacje o toczących się i prawomocnie zakończonych postępowaniach 

dyscyplinarnych lub karnych oraz innych poważnych okolicznościach, które mogą mieć 

wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz w przypadku wniosku tych 

organów dotyczącego przekazania tych informacji sprawdza okoliczności faktyczne oraz 

zawiadamia te organy o poczynionych ustaleniach. 

<2b. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 2 i 2a, odbywa się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 

2008/49/WE („rozporządzeniu w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 

str. 1, z późn. zm.).> 

3. (uchylony) 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów lub 

dokumentów wydanych przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, 

okręgowa rada lekarska zwraca się do odpowiednich właściwych organów tego państwa 

o potwierdzenie autentyczności dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje, w 

tym dotyczące specjalizacji, wydanych w tym państwie, a także o poświadczenie, że 

lekarz zamierzający wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał 

pełne wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. 

5. Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji zachowują ważność przez okres trzech 

miesięcy od dnia ich wydania. 

 

<Art. 8a. 

Nie przyznaje się częściowego dostępu do wykonywania zawodów lekarza oraz lekarza 

dentysty, zarówno w zakresie czynności zawodowych lekarza albo lekarza dentysty bez 

specjalizacji, jak i lekarza albo lekarza dentysty specjalisty.> 
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Art. 16a. 

1. Dokument potwierdzający formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskiej lub 

lekarsko-dentystycznej lekarza lub lekarza dentysty będącego obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, wydany przez właściwe władze innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spełniający minimalne 

wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o 

którym mowa w ust. 3, jest równoważny z dokumentem poświadczającym tytuł specjalisty. 

2. Za równoważne z tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny uważa się również 

kwalifikacje potwierdzone: 

1)   dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a)  20 grudnia 1976 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Francuskiej, 

Królestwie Niderlandów, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, 

Republice Federalnej Niemiec, Republice Włoskiej lub Zjednoczonym Królestwie 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

b)  1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 

c)  1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii lub Republice Portugalii, 

d)  3 kwietnia 1992 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, który upoważnia 

do wykonywania zawodu lekarza specjalisty na terytorium Republiki Federalnej 

Niemiec na tych samych zasadach jak dokument potwierdzający kwalifikacje 

przyznany przez właściwe organy Republiki Federalnej Niemiec i wymieniony w 

wykazie, o którym mowa w ust. 3, 

e)  1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Republice Islandii lub Królestwie Norwegii, 

f)  1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

g)  1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

h)  1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, 

Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice 

Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

i)  1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii 

j)  1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji 

- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej potwierdzającym, że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał 

zawód jako specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej trzy kolejne lata w 

okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

2)   dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a)  20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

b)  21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 



- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c)  11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

d)  25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii, 

da)  8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Chorwacji, 

e)  1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej 

- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy odpowiednio Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii, 

Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej 

potwierdzającym, że dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc, jak 

dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w 

ust. 3, oraz że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód jako 

specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat 

bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

3)   dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarsko-dentystycznej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 

a)  28 stycznia 1980 r. w Królestwie Danii, Królestwie Niderlandów, Republice Irlandii, 

Republice Federalnej Niemiec lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 

Irlandii Północnej, 

b)  28 stycznia 1980 r. w Republice Francuskiej w dziedzinie ortodoncji, 

c)  1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej w dziedzinie ortodoncji, 

d)  3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, który 

upoważnia do wykonywania zawodu lekarza dentysty specjalisty na terytorium 

Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument 

potwierdzający kwalifikacje przyznany przez właściwe organy Republiki Federalnej 

Niemiec i wymieniony w wykazie, o którym mowa w ust. 3, 

e)  1 stycznia 1994 r. w Królestwie Szwecji, Republice Finlandii lub Królestwie 

Norwegii, 

f)  1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej w dziedzinie ortodoncji, 

g)  1 stycznia 2003 r. w Republice Greckiej w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, 

h)  1 maja 2004 r. w Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, 

Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

i)  1 maja 2004 r. w Republice Estońskiej lub Republice Łotewskiej w dziedzinie 

ortodoncji, 

j)  27 stycznia 2005 r. w Królestwie Belgii w dziedzinie ortodoncji, 

k)  21 maja 2005 r. w Republice Włoskiej 

- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej potwierdzającym, że lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z prawem 

wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej trzy kolejne 

lata w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

4)   dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarsko-dentystycznej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia przed dniem: 
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a)  20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

b)  21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

c)  11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

d)  25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii 

- oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy odpowiednio: Republiki 

Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowenii, 

Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej potwierdzającym, że dokument ten ma 

na terytorium tych państw taką samą moc jak dokumenty wymienione w odniesieniu 

do tych państw w wykazie, o którym mowa w ust. 3, oraz że lekarz dentysta 

faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód jako specjalista w danej dziedzinie 

przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo 

5)   dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej, świadczącym o odbyciu specjalistycznego kształcenia przed dniem 1 

stycznia 1995 r. w Królestwie Hiszpanii, oraz zaświadczeniem, wydanym przez 

właściwe władze hiszpańskie, o zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, przeprowadzonego 

w celu potwierdzenia, że kwalifikacje lekarza odpowiadają kwalifikacjom w zakresie 

danej specjalności, o których mowa w ust. 3; 

<5a) dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej 

specjalności lekarskiej, świadczącym o rozpoczęciu kształcenia po dniu 31 grudnia 

1983 r. a przed dniem 1 stycznia 1991 r. w Republice Włoskiej, jeżeli do 

dokumentu jest dołączone zaświadczenie wydane przez właściwy organ włoski 

stwierdzające, że dany lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał w 

Republice Włoskiej działalność lekarza danej specjalizacji przez co najmniej 

siedem kolejnych lat w okresie dziesięciu lat poprzedzających wydanie tego 

zaświadczenia, a kwalifikacje te są uważane za równoważne z kwalifikacjami 

poświadczonymi dokumentami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w ust. 

3;> 

6)   dokumentem potwierdzającym formalne kwalifikacje w zakresie danej specjalności 

lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej wydanym przez inne niż Rzeczpospolita Polska 

państwo członkowskie Unii Europejskiej innym niż dokumenty wymienione w 

wykazie, o którym mowa w ust. 3, lub w zakresie specjalizacji innej niż wymieniona w 

wykazie, o którym mowa w art. 20a ust. 2, oraz zaświadczeniem wydanym przez 

właściwe organy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej stwierdzającym, że dokument potwierdzający formalne kwalifikacje w 

zakresie danej specjalności lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej został wydany po 

odbyciu odpowiedniego kształcenia spełniającego minimalne wymogi określone w 

przepisach Unii Europejskiej, a kwalifikacje te są uważane za równoważne z 
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kwalifikacjami poświadczonymi dokumentami wymienionymi w wykazie, o którym 

mowa w ust. 3. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz dokumentów 

potwierdzających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i 

lekarza dentysty, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

 

<Art. 16ma. 

Skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego spełniającego minimalne 

wymogi kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej nie może obejmować 

więcej niż 1/2 minimalnego czasu trwania danego programu specjalizacji określonego w 

przepisach Unii Europejskiej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1774 i 1777)  

 

Art. 193. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr rzeczoznawców 

majątkowych. 

2. Do centralnego rejestru wymienionego w ust. 1 wpisuje się osoby, którym nadano 

uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania 

tych uprawnień. 

[3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się również obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), uznano 

nabyte w tych państwach kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 

majątkowego.] 

<3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się również obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

… o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), uznano nabyte w tych państwach 

kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.> 

4. W centralnym rejestrze wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano 

uprawnienia: 

1)   numer kolejny wpisu; 

2)   datę wpisu; 

3)   imię i nazwisko; 
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4)   imiona rodziców; 

5)   datę i miejsce urodzenia; 

6)   adres zamieszkania; 

7)   wykształcenie; 

8)   numer ewidencyjny PESEL; 

9)   numer dokumentu tożsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

10)  numer uprawnień; 

11)  informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2, 

a także informacje o pozbawieniu uprawnień z przyczyn, o których mowa w art. 178 

ust. 3; 

12)  informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń. 

5. Wykreślenie z rejestru osób, którym nadano uprawnienia zawodowe, następuje w 

przypadku: 

1)   zawieszenia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 i 4; 

2)   pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 4a i 5; 

3)   pozbawienia uprawnień, o którym mowa w art. 178 ust. 3; 

4)   śmierci. 

6. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3, ponowny 

wpis do rejestru następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie okresu orzeczonej kary 

dyscyplinarnej. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 

pkt 4, ponowny wpis do rejestru następuje po ponownym złożeniu egzaminu z wynikiem 

pozytywnym. 

7. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 1 i 2 zatarcie 

kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 1 roku od jej wykonania. 

8. W razie orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 zatarcie kary 

następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 2 lat od zakończenia okresu orzeczonej 

kary. 

9. W razie zatarcia kary dyscyplinarnej informację o tej karze wykreśla się z centralnego 

rejestru. 

10. Wyciągi z rejestru, z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 4 pkt 5, 8, 9, 11 i 12, 

podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa oraz publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra. 

11. Ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 10, podlegają także zmiany w rejestrze. 

12. Na uzasadniony wniosek organu państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.), minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia 

dane, o których mowa w ust. 4, w zakresie wskazanym we wniosku, powiadamiając o tym 

rzeczoznawcę majątkowego, którego dane zostały udostępnione. 
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USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1099 oraz z 2015 r. poz. 1505)  

 

Art. 26. 

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1, przez: 

1)   pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych; 

2)   pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości 

pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne; 

3)   pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną 

osób; 

4)   osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej 

nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 

5)   pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych: 

a)  w art. 36 ust. 1 pkt 4, 

b)  w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów 

ustawy o broni i amunicji ; 

6)   pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i 

urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie. 

2. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest uprawniona 

do: 

1)   opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; 

2)   organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. 

3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym; 

2)   ukończyła 21 lat; 

3)   ukończyła co najmniej gimnazjum; 

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 

6)   posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce 

zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną 

na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku 

obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ 
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odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby; 

7)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną 

orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła; 

8)   posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, 

samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

[4. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, 

której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej na 

podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004).] 

<4. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się również osobę, 

której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej 

na podstawie ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …).> 

5. Opinię, o której mowa w ust. 3 pkt 6, wydaje się nie rzadziej niż co 3 lata, w formie 

postanowienia, na które służy zażalenie, a w przypadku opinii dotyczącej obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego 

na terenie tych państw, w formie przyjętej w tym państwie. 

6. Spełnienie wymogów określonych w ust. 3 pkt 4 i 5 pracownik ochrony potwierdza 

własnym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Spełnienie wymogu określonego w ust. 3 pkt 8 potwierdzają: 

1)   dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony 

fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

technika ochrony fizycznej osób i mienia; 

2)   dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub 

Straży Granicznej; 

3)   świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy 

stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem 

szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej; 

4)   zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, 

Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9; 

5)   zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu 

umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w 

zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz 

znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, 

realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z 
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dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.); 

6)   zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i 

ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

7)   świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie 

teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik 

interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem 

ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie. 

8. Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa 

narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne 

przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z 

wykonywaniem ochrony osób i mienia. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego 

określi, w drodze rozporządzenia wymagania w zakresie kursów i szkoleń, o których 

mowa w ust. 7 pkt 6 i 7, w tym szczegółową tematykę i formę przeprowadzonych zajęć, 

mając na względzie zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia pracowników ochrony 

fizycznej. 

 

Art. 27. 

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego uprawnia do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2. 

2. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, 

która: 

1)   ukończyła 18 lat; 

2)   spełnia wymogi, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 4-6; 

3)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, 

wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 

4)   posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, 

elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika 

zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 

112, poz. 979, z późn. zm.). 

[3. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się również 

osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika zabezpieczenia 
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technicznego na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.] 

<3. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się 

również osobę, której uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika 

zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia … o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.> 

4. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest 

uprawniona do: 

1)   opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 2; 

2)   organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 196, z późn. zm.)  

 

Art. 28. 

1. Uprawnienia przewodnika górskiego nadaje, odmawia nadania, zawiesza i przywraca oraz 

cofa, w drodze decyzji administracyjnej, marszałek województwa właściwy dla miejsca 

zamieszkania osoby składającej wniosek o nadanie uprawnień w dniu złożenia tego 

wniosku, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa wybrany przez osoby ubiegające się o 

te uprawnienia. 

[2. Uprawnienia przewodnika górskiego osobom, które nabyły kwalifikacje do wykonywania 

zawodu przewodnika górskiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a 

którym zostały uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek 

województwa właściwy dla miejsca zamieszkania w dniu złożenia wniosku o nadanie 

uprawnień, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o 

te uprawnienia. Podstawę do nadania uprawnień stanowi decyzja ministra właściwego do 

spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650).] 

<2. Uprawnienia przewodnika górskiego osobom, które nabyły kwalifikacje do 

wykonywania zawodu przewodnika górskiego w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o 
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Europejskim Obszarze Gospodarczym, a którym zostały uznane kwalifikacje do 

wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy dla 

miejsca zamieszkania w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień, a w przypadku 

nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

marszałek województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o te uprawnienia. 

Podstawę do nadania uprawnień stanowi decyzja ministra właściwego do spraw 

turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie ustawy z dnia … o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …).> 

3. Ewidencję uprawnień przewodników górskich nadanych na podstawie niniejszej ustawy 

prowadzą marszałkowie województw, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Nadanie uprawnień przewodnika górskiego dokumentuje się przez wydanie legitymacji i 

identyfikatora przewodnika górskiego. W trakcie wykonywania zadań przewodnik górski 

jest obowiązany do posiadania przy sobie legitymacji przewodnika górskiego oraz do 

okazywania jej na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania kontroli, o których mowa 

w art. 29 ust. 3, a także podmiotów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Na podstawie danych o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego przekazywanych 

w postaci elektronicznej przez marszałków województw na stronie internetowej ministra 

właściwego do spraw turystyki są udostępniane dane liczbowe dotyczące uprawnień 

nadanych przez poszczególnych marszałków województw. Dane te są jawne. 

6. Informacje o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego wpisywane i przekazywane 

w postaci elektronicznej przez marszałków województw ministrowi właściwemu do spraw 

turystyki są udostępniane przez ministra właściwego do spraw turystyki w postaci 

elektronicznej wszystkim marszałkom województw. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.)  

 

Art. 4a. 

1. Minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem art. 33a ust. 4, jest 

właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach 

uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należących do 

tego działu. 

[2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz uznawanie kwalifikacji do 

podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego działu oznacza 

uznawanie tych kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w Unii Europejskiej.] 
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[3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, 

upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę 

organizacyjną podległą ministrowi, organ samorządu zawodowego, organizację 

gospodarczą lub organ rejestrowy.] 

<3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, 

upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę 

organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ samorządu 

zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy, mając na uwadze 

efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH 

ARCHITEKTÓW ORAZ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946)  

 

Art. 4a. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich rozumie się przez to państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

[2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to 

obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także: 

1)   członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 

2014 r. poz.. 1525); 

2)   obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004); 

3)   cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

4)   cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej.] 

<2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez 

to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także: 

1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 

rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274); 
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2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.); 

3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną 

uzupełniającą; 

4) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 

6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do wykonywania pracy oraz 

posiadają dokument pobytowy wydany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 

nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór 

dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 

z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli państw trzecich, którzy zostali 

przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy 

zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym; 

7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

 

[Art. 20a. 

1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego 

zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do 

tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub 

inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej 

"świadczeniem usług transgranicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji 

zawodowych. 

2. Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej architekt lub inżynier budownictwa przedkłada okręgowej 

radzie izby właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności, 

pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi, zawierające informacje o: 

1)   rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, miejscu i przybliżonym 

terminie ich rozpoczęcia, jeżeli ich określenie jest możliwe; 

2)   posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego 

ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej. 
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3. Architekt lub inżynier budownictwa jest obowiązany dołączyć do oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 2, następujące dokumenty, w przypadku świadczenia usług transgranicznych 

po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany 

sytuacji potwierdzonej tymi dokumentami: 

1)   dokument potwierdzający obywatelstwo; 

2)   zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że architekt 

lub inżynier budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub 

działalność w tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania 

zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu 

lub działalności; 

3)   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

4. Architekt lub inżynier budownictwa zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w 

kolejnych latach przedkłada oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, w każdym kolejnym 

roku. 

5. Świadczenie usług transgranicznych podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez 

właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu w szczególności długości, 

częstotliwości, regularności oraz ciągłości usługi. 

6. Właściwa okręgowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na listę członków izby osób, o 

których mowa w ust. 1. Wpis ten jest dokonywany nieodpłatnie po złożeniu oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 2, i nie może powodować utrudnień lub opóźnień w świadczeniu 

usług transgranicznych. 

7. Architekt lub inżynier budownictwa nie ma obowiązku rejestracji swojej działalności w 

systemie ubezpieczeń społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych z 

świadczeniem usług transgranicznych na rzecz osób ubezpieczonych. Architekt lub 

inżynier budownictwa jest obowiązany poinformować właściwy ze względu na miejsce ich 

wykonywania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usługi 

transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jej 

świadczenia. 

8. Architekt lub inżynier budownictwa świadczący usługi transgraniczne podlega przepisom 

regulującym wykonywanie zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio powiązane z kwalifikacjami 

zawodowymi, ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom odnoszącym się 

do definicji zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień zawodowych, 

a także przepisom dyscyplinarnym. 

9. Inżynier budownictwa świadczący usługi transgraniczne posługuje się tytułem zawodowym 

nadanym w państwie członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego 

zawodu. 

10. Właściwa okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów państwa 

członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że architekt lub inżynier 

budownictwa wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty oraz że nie 

zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z 

wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności. 
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11. Właściwa okręgowa rada izby na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego 

innego niż Rzeczpospolita Polska udostępnia informacje, o których mowa w ust. 10, oraz 

informacje niezbędne przy rozpatrywaniu skargi złożonej na architekta lub inżyniera 

budownictwa przez usługobiorcę.] 

 

<Art. 20a. 

1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie 

tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo 

do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w 

rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …) 

w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa.  

2. W przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia … o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, właściwy organ może wszcząć postępowanie w sprawie uznania 

kwalifikacji zawodowych wobec obywatela państwa członkowskiego posiadającego 

kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa zamierzającego 

świadczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługę transgraniczną po raz 

pierwszy. 

3. Postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nie wszczyna się wobec 

obywatela państwa członkowskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe architekta 

potwierdzone dokumentami wymienionymi w obwieszczeniu wydanym na podstawie 

art. 5 ust. 5. 

4. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel państwa członkowskiego posiadający 

kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa przedkłada okręgowej 

radzie izby właściwej ze względu na miejsce zamierzonego świadczenia usługi: 

1) oświadczenie o zamiarze jej świadczenia zawierające informacje o: 

a) rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, jeżeli ich określenie 

jest możliwe, 

b) posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego albo 

zbiorowego zabezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej; 

2) dokument potwierdzający obywatelstwo; 

3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że obywatel 

państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub 

działalność w tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania 

zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu 

lub działalności; 

4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 
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5. W przypadku istotnej zmiany stanu faktycznego potwierdzonego dokumentami, o 

których mowa w ust. 4 pkt 2–4, obywatel państwa członkowskiego posiadający 

kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa jest obowiązany 

ponownie przedłożyć te dokumenty okręgowej radzie izby właściwej ze względu na 

miejsce świadczenia usługi transgranicznej. 

6. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa przedkłada oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

ponownie w każdym roku, w którym zamierza świadczyć usługę transgraniczną. 

7. Świadczenie usługi transgranicznej podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez 

właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu w szczególności długości, 

częstotliwości, regularności oraz ciągłości świadczenia tej usługi. 

8. Właściwa okręgowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na listę członków izby 

osób, o których mowa w ust. 1. Wpis jest dokonywany nieodpłatnie po złożeniu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, i nie może powodować utrudnień lub 

opóźnień w świadczeniu usługi transgranicznej. 

9. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa nie ma obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie 

ubezpieczeń społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych ze świadczeniem 

usługi transgranicznej na rzecz osób ubezpieczonych. Jest jednak obowiązany 

poinformować właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze 

świadczenia usługi transgranicznej przed jego rozpoczęciem, a w nagłych 

przypadkach – o świadczeniu usługi transgranicznej po jego zakończeniu. 

10. Do obywatela państwa członkowskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe 

architekta lub inżyniera budownictwa świadczącego usługę transgraniczną stosuje się 

przepisy regulujące wykonywanie zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera 

budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio 

powiązane z kwalifikacjami zawodowymi oraz ochroną i bezpieczeństwem 

konsumentów, w szczególności przepisy dotyczące definicji zawodu, używania tytułów 

zawodowych i poważnych uchybień zawodowych, a także przepisy dyscyplinarne. 

11. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta 

lub inżyniera budownictwa świadczący usługę transgraniczną posługuje się tytułem 

zawodowym nadanym w państwie członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do 

wykonywania tego zawodu. 

12. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, o 

którym mowa w ust. 2 i 3, może posługiwać się polskim tytułem zawodowym. 

13. Właściwa okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów państwa 

członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że obywatel państwa 

członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera 

budownictwa wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty oraz że nie 

zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane 

z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności. 
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14. Właściwa okręgowa rada izby, na wniosek właściwego organu państwa 

członkowskiego, udostępnia mu informacje dotyczące obywatela państwa 

członkowskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera 

budownictwa, o których mowa w ust. 13, oraz informacje niezbędne do rozpatrzenia 

skargi złożonej na obywatela państwa członkowskiego posiadającego kwalifikacje 

zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa przez usługobiorcę.> 

 

[Art. 33a. 

1. Właściwa Krajowa Rada Izby wszczyna postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa na wniosek obywatela państwa 

członkowskiego. 

2. Właściwa Krajowa Rada Izby zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie 

miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa 

do jego uzupełnienia. 

3. Postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera 

budownictwa kończy się wydaniem decyzji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, z zastrzeżeniem art. 

33d. 

4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawiera: 

1)   imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo wnioskodawcy; 

2)  nazwę państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje 

zawodowe architekta albo inżyniera budownictwa; 

3)   określenie zawodu albo działalności wraz z określeniem formy, w jakiej działalność ma 

być wykonywana; 

4)   wskazanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadane 

kwalifikacje i uprawnienia. 

5. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 

1)   dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby; 

2)   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe architekta albo inżyniera 

budownictwa oraz - w przypadku gdy jest to wymagane - zaświadczenie o 

doświadczeniu zawodowym danej osoby; 

3)   zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że architektowi 

albo inżynierowi budownictwa nie zawieszono prawa do wykonywania działalności lub 

nie zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty jego 

wydania. 

5a. Obowiązek umieszczania informacji o obywatelstwie we wniosku, o którym mowa w ust. 4, 

oraz dołączania do wniosku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 1, nie dotyczy wnioskodawcy będącego bezpaństwowcem, któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej, lub 

który posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
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6. W przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego nie wydaje dokumentów, o 

których mowa w ust. 5 pkt 3, dopuszcza się zastąpienie ich pisemnym oświadczeniem 

złożonym przez wnioskodawcę do właściwej Krajowej Rady Izby. 

7. Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera 

budownictwa składa się w języku polskim. W toku tego postępowania pisma i dokumenty 

składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających 

dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw 

lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

architekta lub inżyniera budownictwa wydawanych przez właściwe organy państwa 

członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, lub w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych w 

przepisach prawa Unii Europejskiej, właściwa Krajowa Rada Izby zwraca się do tych 

organów o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia 

wymogów w zakresie kształcenia. 

10. Właściwa Krajowa Rada Izby wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych po 

spełnieniu warunków określonych w ustawie oraz zobowiązuje okręgową izbę wskazaną 

przez zainteresowanego do dokonania wpisu na listę członków w przypadku, gdy osoba ta 

posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.] 

 

<Art. 33a. 

1. Właściwa Krajowa Rada Izby wszczyna postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa na wniosek obywatela państwa 

członkowskiego. 

2. Właściwa Krajowa Rada Izby zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku o 

wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta lub 

inżyniera budownictwa w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania, a w przypadku 

stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.  

3. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera 

budownictwa kończy się wydaniem decyzji, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia złożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, z 

zastrzeżeniem art. 33d. 

4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych 

architekta lub inżyniera budownictwa zawiera: 

1) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy; 

2) obywatelstwo wnioskodawcy oraz nazwę państwa członkowskiego, w którym 

wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera 

budownictwa; 

3) określenie zawodu regulowanego albo działalności regulowanej wraz z określeniem 

formy, w jakiej działalność ma być wykonywana; 
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4) informację o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach; 

5) informacje o ukończonym kształceniu regulowanym; 

6) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku. 

5. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych 

architekta lub inżyniera budownictwa dołącza się: 

1) dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy; 

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera 

budownictwa oraz, o ile jest to wymagane, dokumenty potwierdzające 

doświadczenie zawodowe wnioskodawcy; 

3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, poświadczające, że 

architektowi lub inżynierowi budownictwa nie zawieszono prawa wykonywania 

działalności lub nie zakazano wykonywania zawodu. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, nie są wymagane w przypadku 

architektów posiadających kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami 

wymienionymi w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5. 

7. Obowiązek umieszczania we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania 

kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa informacji 

o obywatelstwie wnioskodawcy oraz dołączania do wniosku potwierdzającego je 

dokumentu nie dotyczy wnioskodawcy będącego bezpaństwowcem, któremu nadano 

status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej, albo który posiada zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 

pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

8. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego nie wydaje zaświadczenia, 

o którym mowa w ust. 5 pkt 3, dopuszcza się zastąpienie go pisemnym oświadczeniem 

wnioskodawcy złożonym do właściwej Krajowej Rady Izby. 

9. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych 

architekta lub inżyniera budownictwa składa się w języku polskim. W toku tego 

postępowania dokumenty składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z 

tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla 

rozstrzygnięcia postępowania właściwa Krajowa Rada Izby może wymagać 

tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski 

nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających dane, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1 i 2. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, 

świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji 

zawodowych do wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa, 

wydanych przez właściwe organy państwa członkowskiego lub w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia 

określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, właściwa Krajowa Rada Izby 
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zwraca się do tych organów o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub 

potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia. 

11. Właściwa Krajowa Rada Izby wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

wnioskodawcy spełniającemu warunki określone w ustawie oraz zobowiązuje 

wskazaną przez niego okręgową izbę do dokonania wpisu na listę członków, jeżeli 

posiada on znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.> 

 

Art. 33b. 

1. Jeżeli właściwa Krajowa Rada Izby albo właściwa okręgowa rada izby posiadają 

informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych, lub 

innych ważnych okoliczności, które mogą wywierać wpływ na wykonywanie zawodu 

architekta lub inżyniera budownictwa, informują o tym zdarzeniu właściwe organy 

państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska. 

2. Właściwa Krajowa Rada Izby oraz właściwa okręgowa rada izby mają obowiązek: 

1)   dokonania weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 1, o które występują 

właściwe organy państwa członkowskiego; 

2)   informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, właściwe organy 

państwa członkowskiego. 

3. Właściwa Krajowa Rada Izby albo właściwa okręgowa rada izby, na wniosek właściwych 

organów państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, w odniesieniu do 

osób będących członkami izby, potwierdza autentyczność dyplomów, świadectw lub 

innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

architekta lub inżyniera budownictwa albo spełnienie wymagań w zakresie kształcenia, 

określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. 

3a. Właściwa okręgowa rada izby, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego 

innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje potwierdzające, że architekt lub 

inżynier budownictwa wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty, oraz 

że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z 

wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności, a także informacje niezbędne 

przy rozpatrywaniu skargi złożonej na architekta lub inżyniera budownictwa przez 

usługobiorcę. 

4. Właściwa Krajowa Rada Izby oraz właściwa okręgowa rada izby zapewniają poufność 

wymienianych informacji. 

<5. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, odbywa się za pośrednictwem 

Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 

2008/49/WE („rozporządzeniu w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 

str. 1, z późn. zm.).> 
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Art. 33c. 

[1. Architekt lub inżynier budownictwa będący obywatelem państwa członkowskiego ma 

prawo posługiwania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem 

określającym wykształcenie, uzyskanym w państwie członkowskim, lub jego skrótem w 

języku tego państwa.] 

<1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta 

lub inżyniera budownictwa ma prawo posługiwania się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie 

uzyskanym w państwie członkowskim lub jego skrótem w języku tego państwa.> 

2. Właściwa Krajowa Rada Izby może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie był 

opatrzony informacją dotyczącą nazwy i siedziby instytucji albo komisji egzaminacyjnej, 

która ten tytuł nadała. 

[3. Jeżeli tytuł, o którym mowa w ust. 1, określający wykształcenie lub jego skrót może być 

mylony z tytułem używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego uzyskania 

wymagane jest dodatkowe szkolenie lub kształcenie, którego architekt lub inżynier 

budownictwa nie posiada, właściwa Krajowa Rada Izby może wymagać, aby osoba taka 

posługiwała się posiadanym tytułem w formie określonej przez właściwą Krajową Radę 

Izby.] 

<3. Jeżeli tytuł, o którym mowa w ust. 1, określający wykształcenie lub jego skrót mogą 

być mylone z tytułem używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego 

uzyskania jest wymagane dodatkowe szkolenie lub kształcenie, którego obywatel 

państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera 

budownictwa nie ukończył, właściwa Krajowa Rada Izby może wymagać, aby osoba 

taka posługiwała się posiadanym tytułem w formie określonej przez właściwą 

Krajową Radę Izby.> 

 

Art. 33d. 

[1. Krajowa Rada Izby Architektów, rozpatrując wniosek obywatela państwa członkowskiego 

w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, który nie spełnia wymagań określonych w 

niniejszej ustawie, stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004).] 

<1. Krajowa Rada Izby Architektów, rozpatrując wniosek o uznanie kwalifikacji 

zawodowych złożony przez obywatela państwa członkowskiego, który nie spełnia 

wymagań określonych w ustawie, stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia … 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej.> 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do zasad uznawania kwalifikacji 

zawodowych lub świadczenia usług transgranicznych stosuje się przepisy, o których mowa 

w ust. 1. 
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3. Przepisy, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie również w przypadku wniosku w 

sprawie uznania kwalifikacji obywatela państwa członkowskiego nabytych na terytorium 

państwa innego niż państwo członkowskie. 

 

<Art. 33e. 

1. W przypadku gdy różnice między wykonywaniem zawodu architekta lub inżyniera 

budownictwa w państwie członkowskim a wykonywaniem zawodu architekta lub 

inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej są na tyle znaczące, że 

przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego, o których mowa 

w art. 20 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wiązałoby się z koniecznością 

ukończenia przez składającego wniosek w postępowaniu o uznanie kwalifikacji 

zawodowych pełnego programu kształcenia wymaganego do pełnego dostępu do 

zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwa 

Krajowa Rada Izby, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, może uznać 

kwalifikacje zawodowe tej osoby w celu przyznania jej częściowego dostępu do 

wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa. 

2. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub 

inżyniera budownictwa, któremu na podstawie ust. 1 zostały uznane kwalifikacje 

zawodowe w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu architekta lub 

inżyniera budownictwa, posługuje się tytułem ustalonym dla tego zawodu w państwie 

członkowskim w oryginalnym brzmieniu, ze wskazaniem czynności zawodowych 

objętych częściowym dostępem. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku architektów posiadających kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone dokumentami wymienionymi w obwieszczeniu wydanym na 

podstawie art. 5 ust. 5. 

4. Uznania kwalifikacji zawodowych w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu 

architekta lub inżyniera budownictwa można odmówić, jeżeli taka odmowa: 

1) jest uzasadniona: bezpieczeństwem użytkowania obiektu budowlanego, ochroną 

konsumentów, ochroną środowiska, zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym;  

2) odpowiednio służy zapewnieniu osiągnięcia realizowanego celu; 

3) nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia realizowanego celu.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. O RZECZNIKACH PATENTOWYCH (Dz. U. z 2011 

r. Nr 155, poz. 925, z późn. zm.)  

 

Art. 19. 

1. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto: 

1)   posiada obywatelstwo państwa członkowskiego; 
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2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego; 

4)   ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu 

rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze; 

5)   odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie; 

6)   złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 31. 

2. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany także obywatel państwa 

członkowskiego, który: 

1)   spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2 i 3; 

[2)   nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uznane zgodnie z 

ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);] 

<2) nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uznane 

zgodnie z ustawą z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …);> 

3)   posługuje się językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umożliwiającym w ramach 

wykonywania zawodu występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach 

przed Urzędem Patentowym, a także w postępowaniu sądowym i 

sądowoadministracyjnym. 

3. (uchylony). 

 

[Art. 19c. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do świadczenia usług transgranicznych stosuje 

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1384, z późn. zm.)  

 

Art. 7. 

1. Diagnostą laboratoryjnym jest osoba, która: 

1)   ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy 

magistra lub 

2)   ukończyła studia wyższe na kierunkach: 

a)  biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra, 

b)  chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra 

inżyniera, 
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c)  weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii 

- oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a, potwierdzone 

egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w 

dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub 

toksykologii, lub 

3)   ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza 

oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a, lub 

4)   posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacja Szwajcarska uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z 

dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł 

zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna, lub 

[5)   posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nabyte w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym innym niż Rzeczpospolita Polska lub w Konfederacji Szwajcarskiej, 

uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o 

zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. 

zm.)]; 

<5) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia … o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. …);> 

6)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

7)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty 

laboratoryjnego; 

8)   została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych. 

2. Diagnostą laboratoryjnym może być również osoba posiadająca prawo wykonywania 

zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityka 

kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i 

serologia, mikrobiologia lekarska, jeżeli została wpisana na listę diagnostów 

laboratoryjnych. 
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USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. O ŚWIADCZENIU PRZEZ PRAWNIKÓW 

ZAGRANICZNYCH POMOCY PRAWNEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 

2014 r. poz. 134 oraz z 2015 r. poz. 1311) 

 

Art. 6. 

1. Wpis na listę następuje na wniosek zainteresowanego. 

2. Prawnik zagraniczny ubiegający się o wpis na listę prowadzoną przez okręgową radę 

adwokacką składa wniosek do rady właściwej ze względu na wskazaną we wniosku 

przyszłą siedzibę zawodową. Prawnik zagraniczny ubiegający się o wpis na listę 

prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych składa wniosek do rady 

właściwej ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową, a jeżeli 

praktyka ma być wykonywana w ramach stosunku pracy - do rady właściwej ze względu 

na wskazaną we wniosku siedzibę przyszłego pracodawcy. 

3. Do wniosku o wpis należy załączyć: 

1)   zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, 

stwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis jest zarejestrowana w tym państwie jako 

uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 lub 3; organ, do którego składa się wniosek, może 

odmówić przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres 

dłuższy niż trzy miesiące, 

2)   dokument potwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis. 

[4. Wniosek o wpis powinien być sporządzony w języku polskim. Pozostałe dokumenty, o ile 

nie są sporządzone w tym języku, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.] 

<4. Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim. Pozostałe dokumenty, z wyjątkiem 

dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli nie są sporządzone w języku 

polskim, przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

tłumacza przysięgłego.> 

 

Art. 23. 

1. Do wniosku o wpis na listę adwokatów lub listę radców prawnych należy załączyć: 

1)   dokument potwierdzający, że kandydat jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

2)   zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej stwierdzające, że kandydat posiada kwalifikacje zawodowe wymagane w 

tym państwie do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa 

w art. 2 pkt 2, albo stwierdzające, że kandydat jest zarejestrowany w tym państwie jako 

osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których 

mowa w art. 2 pkt 2; organ, do którego składa się wniosek o wpis, może odmówić 

przyjęcia zaświadczenia, jeżeli od daty jego wystawienia upłynął okres dłuższy niż trzy 

miesiące; 
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3)   w przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 - zaświadczenie wystawione przez 

właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że przez co 

najmniej trzy lata kandydat wykonywał w tym państwie zawód przy użyciu jednego z 

tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2. 

[2. Wniosek o wpis powinien być sporządzony w języku polskim. Załączone dokumenty, jeżeli 

nie są sporządzone w tym języku, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.] 

<2. Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim. Załączone dokumenty, z wyjątkiem 

dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli nie są sporządzone w języku 

polskim, przedkłada się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

tłumacza przysięgłego.> 

<2a. Właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych 

potwierdzają otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania oraz 

zawiadamiają wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia 

brakujących dokumentów. Przepis art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) 

stosuje się.> 

3. Wniosek o wpis powinien być rozpatrzony w terminie czterech miesięcy od jego złożenia, 

łącznie ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, a w przypadku, o którym mowa w art. 

30 ust. 2 - niezwłocznie po ustaleniu wyniku powtórzonego testu umiejętności. 

 

[Art. 25. 

Test umiejętności dotyczy wiedzy zawodowej kandydata i ma na celu ocenę jego zdolności do 

wykonywania zawodu adwokata lub zawodu radcy prawnego, w nawiązaniu do wymagań 

stawianych adwokatom i radcom prawnym wykonującym zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ocena musi brać pod uwagę, że kandydat posiada już kwalifikacje 

zawodowe wymagane w państwie członkowskim Unii Europejskiej do wykonywania zawodu 

przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2.] 

 

<Art. 25. 

Test umiejętności ogranicza się do sprawdzenia poziomu wiedzy zawodowej kandydata 

w celu oceny jego zdolności do wykonywania zawodu adwokata lub zawodu radcy 

prawnego, w porównaniu do wymagań stawianych adwokatom lub radcom prawnym 

wykonującym zawody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 26. 

1. Test umiejętności dla kandydatów, którzy ubiegają się o wpis na listę adwokatów, 

przeprowadzają komisje egzaminacyjne, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 26 maja 

1982 r. - Prawo o adwokaturze, a dla kandydatów, którzy ubiegają się o wpis na listę 

radców prawnych - komisje egzaminacyjne, o których mowa w art. 33
1
 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych. 
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<1a. W celu przeprowadzenia testu umiejętności, komisje egzaminacyjne sporządzają 

listę zagadnień ustaloną w wyniku porównania zakresu kształcenia wymaganego w 

Rzeczypospolitej Polskiej z zakresem kształcenia odbytego przez kandydata, których 

nie obejmuje posiadany przez niego dyplom lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji zawodowych. Test umiejętności obejmuje zagadnienia 

niezbędne do wykonywania zawodów adwokata lub radcy prawnego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, których znajomości kandydat nie wykazał. Wyboru 

zagadnień dokonuje się z uwzględnieniem posiadanych przez kandydata kwalifikacji 

zawodowych wymaganych w państwie członkowskim Unii Europejskiej do 

wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2.> 

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ustala regulamin przeprowadzania 

testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo 

radców prawnych, mając na względzie potrzebę określenia: 

1)   właściwości terytorialnej komisji egzaminacyjnych, 

2)   sposobu zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji 

egzaminacyjnych, 

3)   sposobu ustalania i ogłaszania terminów testów umiejętności, 

4)   warunków i sposobu przeprowadzania części pisemnej i części ustnej testu 

umiejętności, w szczególności: 

a)  zakresu przedmiotowego testu umiejętności, 

b)  czasu trwania testu umiejętności, 

c)  sposobu oceniania poszczególnych części testu umiejętności, 

d)  sposobu dokumentowania przebiegu testu umiejętności 

- uwzględniając konieczność prawidłowego, terminowego i efektywnego 

przeprowadzenia testu umiejętności oraz zapewnienia zachowania bezstronności 

pracy komisji egzaminacyjnych. 

 

Art. 28. 

1. Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim i składa się z części pisemnej 

oraz ustnej. 

[2. Część pisemna obejmuje opracowanie dwóch tematów: z prawa cywilnego oraz z 

drugiego przedmiotu wybranego przez kandydata. Sposób opracowania tematu oraz listę 

przedmiotów, z których kandydat dokonuje wyboru drugiego przedmiotu, określają 

regulaminy, o których mowa w art. 26 ust. 2. 

3. Część ustna obejmuje: 

1)   dwa przedmioty wybrane przez kandydata z listy, o której mowa w ust. 2, z tym że 

kandydat może wybrać tylko te przedmioty, z których nie opracowywał tematu w części 

pisemnej testu umiejętności, 

2)   zasady organizacji i działania samorządu zawodowego, warunki wykonywania zawodu 

i zasady etyki zawodowej.] 

<2. Część pisemna obejmuje opracowanie tematów, których nie obejmuje posiadany 

przez wnioskodawcę dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie 
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kwalifikacji zawodowych, ustalonych w wyniku porównania zakresu kształcenia 

wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej z zakresem kształcenia odbytego przez 

kandydata.  

3. Część ustna obejmuje zagadnienia dotyczące zasad organizacji i działania samorządu 

zawodowego, warunków wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej.> 

4. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej testu umiejętności jest uzyskanie przez 

kandydata pozytywnej oceny z co najmniej jednego przedmiotu w części pisemnej. W 

przypadku uzyskania negatywnej oceny z obu przedmiotów w części pisemnej, cały test 

uważa się za niezdany. 

 

Art. 34a. 

<1.> Przepisy ustawy dotyczące obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

posiadających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu 

jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio także do: 

1)   obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, posiadających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania 

zawodu przy użyciu jednego z tytułów określonych w wykazach stanowiących 

załączniki nr 1 i 2 do ustawy; 

2)   obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających kwalifikacje 

zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów 

określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy. 

<2. Przepisy działu III stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 3–9 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, z późn. 

zm.)  

 

Art. 80. 

1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1)   ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów 

gospodarczych; 

3)   nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

4)   wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych. 

2. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 należy uznać za spełniony, jeżeli wnioskodawca posiada: 
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1)   dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk 

ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z 

zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo 

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub 

2)   co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych albo 

[3)   decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. 

U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004).] 

<3) decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną 

na podstawie przepisów ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

poz. …).> 

3. Przez doświadczenie w sprawach celnych należy rozumieć okres zawodowego 

wykonywania przed organem celnym czynności określonych przepisami prawa celnego 

lub okres kształcenia specjalistycznego w szkołach policealnych, przygotowującego do 

wykonywania takich czynności, w przypadku ukończenia go nie wcześniej niż 5 lat przed 

złożeniem wniosku o wpis. 

4. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko 

agentowi postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący listę agentów celnych o 

zaprzestaniu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia tego faktu. 

6. Z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku: 

1)   gdy przestała ona spełniać jeden z warunków, o których mowa w ust. 1; 

2)   jej śmierci. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza listę agentów celnych w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, a także 

dokumenty dołączane do wniosku o wpis, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i 

jednolitego postępowania przy dokonywaniu wpisu. 
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USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)  

 

[Rozdział 2a 

Punkt kontaktowy 

 

Art. 22a. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy. 

2. Zadaniem punktu kontaktowego jest: 

1)   umożliwienie dopełnienia procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i 

zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   udzielanie informacji, o których mowa w art. 22b oraz art. 22d. 

3. Punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów 

wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych. 

4. Punkt kontaktowy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach. 

5. Punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej, zwanej dalej 

"stroną internetową punktu kontaktowego". 

6. Przekazywanie danych między punktem kontaktowym a właściwymi organami odbywa się 

za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub 

elektronicznych skrzynek podawczych właściwych organów albo innych systemów 

teleinformatycznych umożliwiających dostęp do rejestrów sądowych. 

 

Art. 22b. 

1. Punkt kontaktowy zapewnia dostęp do informacji dotyczących: 

1)   procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub 

zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   ogólnych zasad świadczenia usług w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w 

szczególności w zakresie ochrony konsumentów; 

3)   danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich 

kompetencji; 

4)   sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych 

dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców; 

5)   środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a 

przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między 

przedsiębiorcami; 

6)   wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów 

dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej; 

7)   danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej 

pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom; 

8)   praw i obowiązków pracowników i pracodawców. 
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2. Właściwe organy zapewnią kompletność i aktualność informacji, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-6 i 8. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są podawane w sposób zrozumiały i wyczerpujący. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są zamieszczane na stronie internetowej punktu 

kontaktowego na wniosek stowarzyszeń i organizacji. 

 

Art. 22c. 

1. Właściwe organy umożliwiają za pośrednictwem punktu kontaktowego realizację spraw 

związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem procedur odwoławczych. 

2. Punkt kontaktowy przekazuje otrzymane dokumenty do właściwych organów niezwłocznie, 

nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu. 

3. Właściwe organy przyjmują w formie elektronicznej wszelkie dokumenty złożone w punkcie 

kontaktowym, o których mowa w art. 22a ust. 3. W takim przypadku bieg terminu 

załatwienia sprawy przez właściwy organ rozpoczyna się w dniu roboczym następującym 

po dniu wpływu wniosku do punktu kontaktowego. 

4. Właściwy organ odpowiada niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, na 

wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22b ust. 1. W przypadku spraw 

wymagających konsultacji z innymi właściwymi organami, termin ten może być 

przedłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli wniosek jest błędny, nieuzasadniony lub zawiera 

braki, właściwy organ jest obowiązany niezwłocznie poinformować wnioskodawcę. 

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do inspekcji lokalu, kontroli sprzętu, fizycznego 

sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. 

6. Właściwy organ nie daje gwarancji uczciwości przedsiębiorcy i jego pracowników. 

 

Art. 22d. 

1. W celu umożliwienia uzyskania informacji o przepisach regulujących świadczenie usług 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, punkt kontaktowy za pośrednictwem strony 

internetowej punktu kontaktowego udostępnia informacje o adresach stron internetowych 

punktów kontaktowych w innych państwach. 

2. Informacje i materiały udostępniane za pośrednictwem strony internetowej punktu 

kontaktowego mogą być opracowywane i udostępniane także w innych językach niż język 

polski. 

 

Art. 22e. 

Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane z 

działalnością gospodarczą, właściwe organy są obowiązane zapewnić możliwość ich 

wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

Art. 22f. 

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy 

właściwych organów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań punktu kontaktowego, 
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uwzględniając określone w ustawie zadania punktu kontaktowego oraz konieczność 

zapewnienia właściwego przepływu danych i informacji między tymi organami.] 

 

<Rozdział 2a 

Pojedynczy punkt kontaktowy 

 

Art. 22a. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi pojedynczy punkt kontaktowy przy 

użyciu systemu teleinformatycznego i jest administratorem danych jego 

użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309). 

2. Do zadań pojedynczego punktu kontaktowego należy umożliwienie zainteresowanym: 

1) załatwiania spraw związanych z: 

a) podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem procedur odwoławczych 

oraz kwestii dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego 

sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez 

przedsiębiorcę, 

b) uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, z wyłączeniem przeprowadzania stażu adaptacyjnego i testu 

umiejętności, 

c) świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 

… o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …) oraz świadczeniem usług w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach 

rozdziału 6 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

2) dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w pkt 1. 

3. Pojedynczy punkt kontaktowy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach. 

Art. 22b. 

1. Pojedynczy punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do: 

1) właściwych organów – wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do 

podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej; 

2) organów prowadzących postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a 

ust. 2 pkt 1 lit. b–d – wniosków i oświadczeń w tych sprawach. 

2. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 22a ust. 2, 

dokumenty, o których mowa w ust. 1, złożone w pojedynczym punkcie kontaktowym, 

są gromadzone oraz niezwłocznie udostępniane albo przekazywane właściwym 

organom albo organom prowadzącym postępowania w sprawach, o których mowa w 

art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na 
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elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów lub systemów 

teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych spełniających 

minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających 

interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach 

Interoperacyjności w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

3. Pojedynczy punkt kontaktowy umożliwia właściwym organom oraz organom 

prowadzącym postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. 

b–d, doręczenie lub utworzenie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, 

o których mowa w ust. 1, urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.  

4. Dniem wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1, 

jest data urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa w art. 3 pkt 20 lit. b 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

5. Pojedynczy punkt kontaktowy umożliwia właściwym organom oraz organom 

prowadzącym postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. 

b–d, doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 46 § 4 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

6. Właściwy organ nie daje gwarancji uczciwości przedsiębiorcy i jego pracowników.  

 

Art. 22c. 

1. Pojedynczy punkt kontaktowy zapewnia zainteresowanym dostęp do informacji 

dotyczących: 

1) w zakresie spraw, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. a: 

a) procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub 

zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) ogólnych zasad świadczenia usług w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 

1, w szczególności w zakresie ochrony konsumentów, 

c) danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich 

kompetencji, 

d) sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz 

danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców, 

e) środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym 

organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą 

a konsumentem oraz między przedsiębiorcami, 

f) opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów 

dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności 

gospodarczej, 

g) danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić 

praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom, 
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h) praw i obowiązków pracowników i pracodawców; 

2) w zakresie spraw, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d: 

a) wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) danych kontaktowych organów prowadzących postępowania w tych sprawach 

dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych ośrodka 

wsparcia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia … o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

c) wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja 

zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym 

opłat pobieranych w związku z jej wydaniem, 

d) wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze 

zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia … o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

e) wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów 

o specjalnym programie, 

f) postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych 

opłat i wymaganych dokumentów, 

g) świadczenia usług transgranicznych, 

h) wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu 

regulowanego lub działalności regulowanej, 

i) odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w tych sprawach. 

2. Właściwe organy oraz organy prowadzące postępowanie w sprawach, o których 

mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, rozpatrują wnioski o udzielenie informacji, 

o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych. W przypadku wniosków 

wymagających zasięgnięcia informacji od innych organów, termin ten może być 

przedłużony do 14 dni roboczych. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowy, nieuzasadniony 

lub zawiera braki, właściwy organ jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym 

wnioskodawcę. 

3. Właściwe organy oraz organy prowadzące postępowanie w sprawach, o których 

mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, zapewniają – zgodnie ze swoją właściwością – 

kompletność, aktualność, zgodność z obowiązującym prawem, zrozumiałość 

i przejrzystość informacji udostępnianych za pośrednictwem pojedynczego punktu 

kontaktowego. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g, pojedynczy punkt kontaktowy udostępnia 

za zgodą stowarzyszeń i organizacji.  

5. Pojedynczy punkt kontaktowy może udostępniać informacje i materiały, o których 

mowa w ust. 1, także w innych językach niż język polski. 
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Art. 22d. 

W celu umożliwienia zainteresowanym uzyskania informacji o przepisach regulujących 

świadczenie usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pojedynczy punkt 

kontaktowy udostępnia informacje o adresach stron internetowych pojedynczych 

punktów kontaktowych w innych państwach. 

Art. 22e. 

Ilekroć obowiązujące przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane z 

działalnością gospodarczą, uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, świadczeniem usług transgranicznych i 

ubieganiem się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, organy prowadzące 

postępowania w tych sprawach są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Art. 22f. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy 

właściwych organów oraz organów prowadzących postępowania w sprawach, o których 

mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, z pojedynczym punktem kontaktowym w zakresie 

niezbędnym do realizacji jego zadań, uwzględniając konieczność zapewnienia 

właściwego przepływu informacji i dokumentów między tymi organami a pojedynczym 

punktem kontaktowym. 

Art. 22g. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, z uwzględnieniem 

jego roli w realizacji procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i 

zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, świadczeniem usług transgranicznych i ubieganiem się o wydanie 

europejskiej legitymacji zawodowej oraz zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych. 

Art. 22h. 

Minister właściwy do spraw gospodarki może, przy zapewnieniu niezbędnego 

finansowania oraz właściwych warunków technicznych, powierzyć realizację niektórych 

zadań pojedynczego punktu kontaktowego innym podmiotom.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. 

zm.)  

 

Art. 5. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki 

zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub 

całodziennych; 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na 

wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobu medycznego objętych refundacją; 

2a)  ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - organizację udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub 

terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia 

świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej 

realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu 

złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów; 

3)   członek rodziny - następujące osoby: 

a)  dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, 

dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w 

szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej 

studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia 

wieku, 

b)  małżonka, 

c)  wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym; 

4)   felczer ubezpieczenia zdrowotnego - felczera lub starszego felczera udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, z którym zawarto umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

5)   inwalida wojenny lub wojskowy - osobę, o której mowa w art. 6-8 lub w art. 30 ustawy z 

dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.); 

5a)  cywilna niewidoma ofiara działań wojennych - osobę, o której mowa w art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 

1824, z 2010 r. Nr 225, poz. 1465 oraz z 2011 r. Nr 122, poz. 696); 

6)   instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę - instytucję wypłacającą rentę strukturalną 

zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych, przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej lub przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; 

7)   kombatant - osobę, o której mowa w art. 1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206); 
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7a)  kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - możliwość realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie obejmującą wszystkie etapy i elementy 

procesu ich realizacji, w szczególności strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym 

zakresie; 

8)   korzystający - organizację, podmiot, organ administracji publicznej oraz jednostkę 

organizacyjną, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 

1146); 

9)   lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

10)  (uchylony) 

11)  lek recepturowy - produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty 

lekarskiej; 

12)  (uchylony) 

13)  (uchylony) 

14)  lekarz ubezpieczenia zdrowotnego - lekarza, lekarza dentystę będącego 

świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, albo lekarza, lekarza dentystę, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u 

świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

14a)  migracja ubezpieczonych - korzystanie przez ubezpieczonych oraz osoby uprawnione 

do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, zarejestrowanych 

w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 

przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej z innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu, lub nabywanie przez 

ubezpieczonych oraz osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji, zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, 

leków i wyrobów medycznych, bezpłatnie, za opłatą ryczałtową albo za częściową 

odpłatnością, w aptekach działających na terytorium innych oddziałów wojewódzkich 

Funduszu; 

15)  minimalne wynagrodzenie - minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 

200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

15a)  Narodowy Rachunek Zdrowia - zestawienie wszystkich wydatków na ochronę zdrowia, 

uwzględniające źródła finansowania ochrony zdrowia, dostawców usług medycznych oraz 

funkcje tych usług, oparte na zasadach przejrzystości i rzetelności gromadzonych danych; 

16)  (uchylony) 

17)  niepełnosprawny - osobę, o której mowa w art. 4-5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); 

17a)  nocna i świąteczna opieka zdrowotna - świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami 
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pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w 

szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym; 

[18)  odbywający staż adaptacyjny - odbywającego staż adaptacyjny wnioskodawcę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów 

regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.)
(1)

 lub odbywającego staż adaptacyjny 

wnioskodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach 

uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do 

podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (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);] 

<18) odbywający staż adaptacyjny – wnioskodawcę odbywającego staż adaptacyjny 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 

poz. …);> 

(pkt 19 - 46 pominięto)   

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 487 i 1505)  

 

Art. 18. 

[1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa 

pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w 

zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której 

mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister 

Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej.] 

<1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w 

formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię 

i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz 

pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć 

zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy 

Polskiej.> 

<1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć 

tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma 

w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, 

tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej. 

1b. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki 
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techniczne i organizacyjne potwierdzania i obsługi danych zamieszczanych 

w certyfikatach kwalifikowanych wydanych dla tłumaczy przysięgłych, mając na 

względzie potrzebę identyfikacji tłumaczy przysięgłych oraz kierując się potrzebą 

zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podpisu elektronicznego przy 

wykonywaniu zadań tłumacza przysięgłego.> 

2. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które 

wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są 

odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy 

stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy 

tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.)  

 

Art. 129. 

1. Wpisu na listę maklerów albo na listę doradców dokonuje Komisja na wniosek 

zainteresowanego. Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, zdały z 

wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności lub których uprawnienia do 

wykonywania zawodu zostały przez Komisję uznane, składają wniosek w terminie 3 

miesięcy odpowiednio od dnia złożenia egzaminu, zdania sprawdzianu umiejętności lub 

uznania uprawnień do wykonywania zawodu. 

1a.  Do wniosku dołącza się oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków, o których mowa: 

1)   w art. 127 ust. 1 pkt 3; 

2)   odpowiednio w art. 127 ust. 1 pkt 4 lub w ust. 1b-3; 

3)   w art. 127 ust. 1 pkt 2 - w przypadku osób, o których mowa w art. 127 ust. 2. 

1b. Wpis na listę maklerów albo na listę doradców bez konieczności składania egzaminu 

mogą uzyskać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych realizowanych 

na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1c. 

1c. Przewodniczący Komisji, po zasięgnięciu opinii komisji egzaminacyjnej dla maklerów w 

odniesieniu do maklerów lub komisji egzaminacyjnej dla doradców w odniesieniu do 

doradców, może zawrzeć z uczelniami, których jednostki organizacyjne są uprawnione do 

nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub doktora nauk prawnych 

oraz prowadzą studia na kierunku studiów umożliwiających nabycie wiedzy z zakresu 

dziedzin, o których mowa w art. 128 ust. 1 lub ust. 1 i 2, umowy, o których mowa w art. 

168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 

r. poz. 572, z późn. zm.). 
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[2.  Wpis na listę maklerów lub na listę doradców bez konieczności składania egzaminu mogą 

uzyskać osoby, których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 

oraz z 2014 r. poz. 1004).] 

<2. Wpis na listę maklerów lub doradców bez konieczności składania egzaminu mogą 

uzyskać osoby, których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych 

w ustawie z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …).> 

3. Wpis na listę maklerów lub na listę doradców bez konieczności składania egzaminu mogą 

również uzyskać osoby nieposiadające uprawnień, o których mowa w ust. 2, o ile posiadają 

nadany przez zagraniczną instytucję tytuł, odpowiadający pod względem wymaganej do 

jego uzyskania wiedzy oraz podstawowych zasad jego wykonywania zawodowi 

odpowiednio maklera lub doradcy oraz o ile ich kwalifikacje , stwierdzone w wyniku 

przeprowadzonego sprawdzianu umiejętności, gwarantują, że będą one wykonywać zawód 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób należyty. 

4. 
(147)

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

wykaz nadawanych przez określone zagraniczne instytucje tytułów uprawniających do 

ubiegania się, zgodnie z ust. 3, o wpis na listę maklerów lub listę doradców bez 

konieczności składania egzaminu, uwzględniając konieczność zapewnienia, aby zakres 

wiedzy, którą należy się wykazać w celu uzyskania danego tytułu, był zbliżony do zakresu 

tematycznego obowiązującego na egzaminie odpowiednio dla maklerów lub dla doradców. 

5. Osoba wpisana na listę maklerów lub na listę doradców jest obowiązana do niezwłocznego 

pisemnego informowania Komisji o: 

1)   podjęciu wykonywania zawodu, ze wskazaniem daty jego podjęcia, podstawowego 

zakresu czynności i miejsca wykonywania zawodu; 

2)   każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz 

danych, o których mowa w pkt 1. 

6. Listy maklerów i doradców, skreślenie z listy oraz zawieszenie uprawnień do 

wykonywania zawodu maklera lub doradcy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność odpowiedniego 

wykazania przez osoby składające wniosek spełnienia określonych w ustawie warunków 

dokonania wpisu na listę maklerów lub na listę doradców oraz zapewnienia Komisji 

możliwości weryfikacji spełnienia przez te osoby tych warunków. 
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USTAWA z dnia  25 sierpnia 2006 r. O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893)  

 

[Art. 124. 

W sprawach dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług 

transgranicznych przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz 

z 2014 r. poz. 1004).] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE 

MEDYCZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 

 

Art. 10. 

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3)   wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego 

zawodu; 

4)   spełnia następujące wymagania: 

a)  ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub 

b)  ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o 

uprawnieniach szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego "ratownik medyczny", lub 

c)  posiada dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem 

uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy 

ratownika medycznego, lub 

[d)  posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 

(Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.).] 

<d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
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państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane 

w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia … o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 

z późn. zm.) 

 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

I. Dokonanie czynności urzędowej     

  (ust. 1 – 24 pominięto)    

 

[25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania 

zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu 

przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

 

523 zł] 

 
 

 
(ust. 26 – 53 pominięto) 

(cz. II – IV pominięto) 
  

   

 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. O IZBACH LEKARSKICH (Dz. U. z 2015 r. poz. 651, 

1066 i 1991) 

 

Art. 5. 

Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności: 

1)   ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie; 

2)   sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza; 

3)   przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, 

będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających 

wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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4)   zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w 

wykonywaniu zawodu; 

5)   prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy; 

6)   prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza 

lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu; 

7)   prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy; 

8)   opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w 

innych zawodach medycznych; 

9)   przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i 

uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne 

przepisy tak stanowią; 

10)  opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak 

stanowią; 

11)  prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności 

leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz 

rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza; 

12)  opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy; 

13)  integrowanie środowiska lekarskiego; 

14)  działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności 

zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu 

lekarzy; 

15)  zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki 

zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; 

16)  opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania 

zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie; 

17)  prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza; 

18)  udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad 

wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony 

zdrowia; 

19)  prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i 

ich rodzin; 

20)  współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz 

innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i 

warunków wykonywania zawodu lekarza; 

[21)  współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami 

reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z 

dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 

464);] 

<21) współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami 

reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw 
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członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 6a ust. 2 i 2a 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.); współpraca z organami państw członkowskich Unii 

Europejskiej jest realizowana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na 

Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”, w zakresie określonym 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem 

systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 

2008/49/WE („rozporządzeniu w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, 

str. 1, z późn. zm.);> 

22)  współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami 

badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 

23)  zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich; 

24)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 52. 

1. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają dane zawarte w rejestrach 

i Centralnym Rejestrze Lekarzy na wniosek właściwych organów państw członkowskich 

Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji i podjęcia lub kontynuacji wykonywania 

zawodu lekarza. 

2. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają informacje zawarte w 

rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio w art. 49 i 50, na 

wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów. 

2a. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udzielają organowi innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego wniosek, 

informacji na temat prawa wykonywania zawodu lekarza osoby wskazanej we wniosku, do 

celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. [Informacji udziela się za 

pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.).] 

<Informacji udziela się za pośrednictwem systemu IMI.> 

3. Okręgowe rady lekarskie na wniosek osoby wpisanej do rejestru dokonują wypisów z 

rejestru w zakresie dotyczącym tej osoby. 

4. Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy, 

o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11-13, 22-25, 31-34 i 42-44, w ramach informacji 

publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662). 

5. Właścicielem i administratorem rejestru jest okręgowa rada lekarska. 

6. Właścicielem i administratorem Centralnego Rejestru Lekarzy jest Naczelna Rada 

Lekarska. 
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<Art. 113a. 

1. Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, właściwe 

organy pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o lekarzu lub lekarzu 

dentyście, wobec których: 

1) rada lekarska podjęła uchwałę o: 

a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, 

b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu, 

2) sąd lekarski wydał orzeczenie o: 

a) ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu, 

b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, 

c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu, 

3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu, 

4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował 

zawieszenie w wykonywaniu zawodu 

– w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały, 

orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego. 

2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 

1) imię (imiona) i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty oraz datę jego urodzenia; 

2) tytuł zawodowy; 

3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust. 1; 

4) zakres i okres obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust. 1; 

5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust. 1; 

6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu. 

3. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, 

o tożsamości lekarza lub lekarza dentysty, którzy w postępowaniu o uznanie 

kwalifikacji posłużyli się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami 

potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie. 

4. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy pozostałych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednictwem systemu IMI, 

o wygaśnięciu sankcji, o których mowa w ust. 1, oraz o wszelkich decyzjach 

wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia. 

5. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie zawiadamiają na piśmie lekarza lub lekarza 

dentystę, których dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 1 lub 3, o ich 

przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI właściwym organom pozostałych państw 

członkowskich Unii Europejskiej oraz o możliwości złożenia wniosku o ich 

sprostowanie albo usunięcie. 

6. W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada lekarska 

niezwłocznie: 

1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem i zawiadamia 

lekarza lub lekarza dentystę o sposobie jej sprostowania albo 
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2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym lekarza lub 

lekarza dentystę, albo 

3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej wnioskiem 

i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę. 

7. Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być 

przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji, o 

których mowa w ust. 1. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od dnia 

wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu 

środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 1.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. O ŚWIADCZENIU USŁUG NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   usługa - świadczenie wykonywane przez usługodawcę na własny rachunek, zwykle za 

wynagrodzeniem, w szczególności usługi budowlane, handlowe oraz usługi świadczone 

w ramach wykonywanego zawodu; 

2)   usługodawca: 

a)  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, z innego państwa członkowskiego, nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, która czasowo oferuje lub świadczy usługę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  przedsiębiorcę z innego państwa członkowskiego, który wykonuje działalność 

gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę, 

c)  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nieprowadzącą działalności gospodarczej, oferującą lub 

świadczącą usługę; 

3)   usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej z państwa członkowskiego, korzystającą lub 

zamierzającą skorzystać z usługi świadczonej przez usługodawcę; 

4)   państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwa, które zawarły ze Wspólnotą 

Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia 

usług; 
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5)   właściwy organ - właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia 

świadczenia usługi organ administracji publicznej, samorządu zawodowego oraz inny 

organ władzy publicznej; 

[6)   zawód regulowany - zawód regulowany w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);] 

<6) zawód regulowany – zawód regulowany w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy 

z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …);> 

7)   nadrzędny interes publiczny - wartość podlegającą ochronie, w szczególności porządek 

publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi 

finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochrona konsumentów, 

usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie 

nadużyć, ochrona środowiska naturalnego i miejskiego, zdrowie zwierząt, własność 

intelektualna, cele polityki społecznej i kulturalnej oraz ochrona narodowego 

dziedzictwa historycznego i artystycznego. 

2. Do świadczenia usług przez usługodawców stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 3, 

art. 9a, art. 9b, art. 11 i art. 75a oraz przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)  

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   prawie wykonywania zawodu - należy przez to rozumieć odpowiednio prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej; 

2)   państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć również państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską; 

[3)   obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, a także: 

a)  członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), 
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b)  obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), 

c)  cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d)  cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej;] 

<3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, a także: 

a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 

z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 

ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274), 

b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), 

c) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d) cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej, 

e) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, 

f) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie 

z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do 

wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy wydany zgodnie 

z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 

ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw 

trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli 

państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem 

krajowym, 

g) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 
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4)   podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w 

art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

217, z późn. zm.). 

 

Art. 24. 

1. Pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

może czasowo i okazjonalnie wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód 

pielęgniarki lub położnej bez konieczności stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

odpowiednio pielęgniarki lub położnej, jeżeli przed rozpoczęciem po raz pierwszy 

czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu złoży w okręgowej izbie pielęgniarek i 

położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu: 

1)   pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej, ze wskazaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   dokument potwierdzający obywatelstwo; 

[3)   zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że zgodnie z prawem wykonuje zawód 

pielęgniarki lub położnej w tym państwie oraz że w momencie wydania zaświadczenia 

nie obowiązuje jej zakaz wykonywania zawodu oraz nie toczy się przeciwko niej 

postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;] 

<3) zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że zgodnie z prawem wykonuje 

zawód pielęgniarki lub położnej w tym państwie oraz że w momencie wydania 

zaświadczenia nie obowiązuje jej ograniczenie wykonywania zawodu, zawieszenie 

prawa wykonywania zawodu albo zakaz wykonywania zawodu oraz nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;> 

4)   zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, 

świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej; 

5)   oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

dotyczącej wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub posiadaniu innego 

dokumentu potwierdzającego indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w 

zakresie odpowiedzialności zawodowej[.] <,> 

<6) oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.> 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej. 
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2. Jeżeli zaistniała nagła potrzeba udzielenia świadczenia przez pielęgniarkę lub położną, o 

której mowa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być złożone 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

3. Pielęgniarka lub położna zamierzająca czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnych latach oświadczenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 5, składa raz w roku. 

4. Zaświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, ponownie przedstawia się 

okręgowej izbie pielęgniarek i położnych tylko w przypadku istotnej zmiany okoliczności 

potwierdzonych zaświadczeniami lub dokumentami. 

5. Pielęgniarka lub położna, czasowo i okazjonalnie wykonujące zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie 

ubezpieczeń celem dokonania rozliczeń związanych z czasowym i okazjonalnym 

wykonywaniem zawodu, ale są obowiązane poinformować właściwą instytucję 

ubezpieczeniową o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu przed 

rozpoczęciem jego wykonywania, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jego 

wykonywania. 

6. W przypadku gdy okręgowa rada pielęgniarek i położnych - biorąc pod uwagę długość, 

częstotliwość, regularność i ciągłość oraz charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych - 

uzna, że wykonywanie zawodu nie ma charakteru czasowego i okazjonalnego, informuje 

pielęgniarkę lub położną o konieczności uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania 

zawodu. 

 

Art. 30. 

1. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 

Polskiej zawodu pielęgniarki, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane 

przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem: 

1)   29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej, Republice Federalnej 

Niemiec, Republice Francuskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie 

Niderlandów, 

2)   29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlandii i Zjednoczonym 

Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

3)   1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej, 

4)   1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii, 

5)   3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod 

warunkiem że dokument poświadczający formalne kwalifikacje pielęgniarki 

odpowiedzialnej za opiekę ogólną uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki na 

terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument 

poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub 

organizacje Republiki Federalnej Niemiec, 
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6)   1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, 

Królestwie Norwegii i Republice Islandii, 

7)   1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu, 

8)   1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 

9)   1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, 

Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice 

Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 

10)  1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii i Rumunii, 

10a)  1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba 

posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za 

opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia; 

11)  11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Litewskiej, 

12)  20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Estońskiej, 

13)  21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w 

przypadku Republiki Łotewskiej, 

14)  25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii, 

14a)  8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Chorwacji, 

15)  1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje odpowiednio: Republiki Litewskiej, Republiki Estońskiej, 

Republiki Łotewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub 

Republiki Słowackiej, potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw 

taką samą moc, jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o 

którym mowa w art. 34 ust. 2, oraz że osoba posługująca się tymi dokumentami 

wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co 

najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia. 

[2. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym 

posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej 

Polskiej zawodu pielęgniarki, o których mowa w wykazie określonym na podstawie art. 34 

ust. 2, uważa się dokumenty wydane przez odpowiednie władze w Rumunii i 

potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną (Certificat de 

competenţe profesionale de asistent medical generalist) z wykształceniem pomaturalnym 

uzyskanym w şcoală postliceală, jeżeli dokumenty te zostały wydane albo kształcenie w tej 

szkole zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz do tych dokumentów zostało 

dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami, 

rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za 
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opiekę ogólną przez okres co najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, a wymieniona działalność obejmowała pełną 

odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem.] 

<2. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem 

potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji uprawniającymi do 

wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniarki, o których mowa w 

wykazie określonym na podstawie art. 34 ust. 2, uważa się dokumenty wydane przez 

odpowiednie władze w Rumunii i potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki: 

1) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist uzyskany 

w wyniku kształcenia ponadśredniego w școală postliceală, poświadczający 

kształcenie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2007 r., 

2) Diplomã de absolvire de asistent medical generalist uzyskany w wyniku krótkiego 

cyklu studiów wyższych, poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 

1 października 2003 r., 

3) Diplomã de licență de asistent medical generalist uzyskany w wyniku długiego cyklu 

studiów wyższych, poświadczający kształcenie rozpoczęte przed dniem 

1 października 2003 r. 

– jeżeli zostało do nich dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca 

się tymi dokumentami rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód 

pielęgniarki przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio 

poprzedzających wydanie zaświadczenia, a wymieniona działalność obejmowała 

pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad 

pacjentem.> 

3. Jeżeli pielęgniarka będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada 

dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, inny niż dokumenty zamieszczone w 

wykazie określonym na podstawie art. 34 ust. 2, uznaje się go za równoważny z tymi 

dokumentami, pod warunkiem że przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie 

władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że ten 

dyplom, świadectwo lub inny dokument został uzyskany po ukończeniu kształcenia 

zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub 

organizacje za równoważny z dokumentami zamieszczonymi w wykazie określonym na 

podstawie art. 34 ust. 2. 

 

Art. 39. 

1. Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych są 

obowiązane do współpracy z odpowiednimi władzami lub organizacjami państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, z którego pochodzi lub przybywa osoba ubiegająca się 

o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. 

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, właściwa okręgowa rada pielęgniarek i 

położnych albo Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych: 
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1)   posiadająca informacje dotyczące ważnego zdarzenia, które wystąpiło przed podjęciem 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez pielęgniarkę lub położną 

będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a które może mieć 

wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - występuje do odpowiednich władz lub organizacji państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, którego pielęgniarka lub położna jest obywatelem 

lub z którego przybywa, z wnioskiem o weryfikację tych informacji oraz o 

zawiadomienie o działaniach, które zostały podjęte w związku z tym zdarzeniem; 

2)   jest obowiązana do weryfikacji, na wniosek odpowiednich władz lub organizacji 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, informacji, które mogą mieć wpływ na 

podjęcie lub wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium tego 

państwa, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

przedstawienia tych informacji oraz poinformowania o wynikach weryfikacji 

odpowiednich władz lub organizacji tego państwa. 

3. Właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo Naczelna Rada Pielęgniarek i 

Położnych, dokonując weryfikacji na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

informuje odpowiednie władze lub organizację państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

o toczącym się lub prawomocnie zakończonym postępowaniu w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, nałożonych karach, środkach 

karnych albo zabezpieczających lub innych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla 

wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną. 

4. Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji mogą być przedkładane w okresie 3 

miesięcy od dnia ich wystawienia. 

[5. Postępowanie w ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, jest poufne i odbywa się z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.] 

<6. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem Systemu 

Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”, 

o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za 

pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym 

decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzeniu w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 

14.11.2012, str. 1, z późn. zm.). 

7. Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Położnych informują, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, odpowiednie władze lub 

organizacje pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej o pielęgniarce lub 

położnej, wobec których: 

1) okręgowa rada pielęgniarek i położnych albo Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Położnych podjęła uchwałę o: 

a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, 

b) ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych, 

2) sąd pielęgniarek i położnych wydał orzeczenie, w którym: 

a) ograniczył zakres czynności w wykonywaniu zawodu, 
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b) zawiesił prawo wykonywania zawodu, 

c) pozbawił prawa wykonywania zawodu, 

3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu, 

4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował 

zawieszenie w wykonywaniu zawodu 

– w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały, orzeczenia lub 

postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego. 

8. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 7, obejmuje: 

1) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki lub położnej; 

2) tytuł zawodowy; 

3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust. 7; 

4) zakres oraz okres obowiązywania ograniczenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b 

albo pkt 2 lit. a; 

5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust. 7; 

6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu. 

9. Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek 

i Położnych informują odpowiednie władze lub organizacje pozostałych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia w systemie IMI, o tożsamości 

pielęgniarki lub położnej, które w postępowaniu o uznanie kwalifikacji posłużyły się 

podrobionymi lub przerobionymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie 

kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

sądowego w tej sprawie. 

10. Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i 

Położnych niezwłocznie informują odpowiednie władze lub organizacje pozostałych 

państw członkowskich Unii Europejskiej o wygaśnięciu sankcji, o których mowa w 

ust. 7, oraz o wszelkich decyzjach wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia. 

11. Okręgowe rady pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i 

Położnych niezwłocznie informują na piśmie pielęgniarkę lub położną, których 

dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 7 lub 9, o ich przekazaniu odpowiednim 

władzom lub organizacjom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej za 

pośrednictwem systemu IMI oraz o możliwości złożenia wniosku o ich sprostowanie 

albo usunięcie. 

12. W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 11, okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych: 

1) dokonują sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem 

i zawiadamiają pielęgniarkę lub położną o sposobie jej sprostowania albo 

2) usuwają informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamiają o tym 

pielęgniarkę lub położną, albo 

3) odmawiają sprostowania albo usunięcia informacji objętej wnioskiem z systemu 

IMI i zawiadamiają o tym pielęgniarkę lub położną. 

13. Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 7, mogą być 

przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji, o 
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których mowa w ust. 7. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od dnia 

wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu 

środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 7.> 

 

Art. 51. 

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej 

członkiem tej izby, wydaje: 

1)   zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne 

z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany 

dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych 

kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje 

pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej; 

2)   zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 

3)   inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw 

członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej[.] <;> 

<4) europejską legitymację zawodową na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …).> 

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór zaświadczeń, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, biorąc pod uwagę ich treść. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) 

 

Art. 117. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i 

pracę cudzoziemcowi odmawia się, gdy: 

1)   podmiot powierzający wykonywanie pracy: 

a)  został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i w ciągu 2 

lat od ukarania został ponownie ukarany za podobne wykroczenie lub 

b)  został prawomocnie ukarany za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3-5 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

lub 

c)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", lub 

d)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 270-275 Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie 
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wydania zezwolenia na pracę albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym 

przez taką osobę, lub 

e)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

f)  został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   cudzoziemiec: 

[a)  nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru 

powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), lub] 

<a) nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, które są 

wymagane, w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w 

zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia … o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. …), lub> 

b)  został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 270-

275 Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie wydania 

zezwolenia na pracę lub udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

 

Art. 127. 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)   cudzoziemiec: 

a)  zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, 

umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub 

pozostaje w stosunku służbowym, 

[b)  spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania 

pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 

r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej,] 

<b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, 

w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w 

rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,> 

c)  posiada wyższe kwalifikacje zawodowe, 
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d)  posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

e)  posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, 

wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania 

przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów; 

2)   podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy; 

3)   roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, 

wskazane w umowie, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 139. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE 

INFORMACJI W OCHRONIE ZDROWIA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. 

U. poz. 1991)  

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 

r. poz. 757, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

[1) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego 

zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem 

polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika 

medycznego”, z zastrzeżeniem ust. 2; 

4) spełnia następujące wymagania: 

a) rozpoczęła przed dniem 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) 

ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym 

kierunku (specjalności), lub 

b) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z 

kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin 

kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

572, z późn. zm.36)), zwanych dalej punktami ECTS”, w zakresie ratownictwa 

medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub 
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c) rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z 

kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin 

kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i 

uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w 

podmiotach określonych w art. 10a ust. 9, zwaną dalej „praktyką”, oraz złożyła z 

wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej 

„PERM”, 

lub 

d) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub 

niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub 

e) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego i 

uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

lub 

f) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 

r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004). 

2. Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osoby, która 

ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub studia w 

zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w języku polskim lub publiczną szkołę 

policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły 

publicznej, kształcącą w języku polskim.”;] 

(pkt 2 – 11 pominięto) 

 

<1)   art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do 

wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie 



- 89 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego”, z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

4) spełnia następujące wymagania: 

a) rozpoczęła przed dniem 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata 

lub magistra na tym kierunku (specjalności), lub 

b) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku studiów 

związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące 

co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanych 

dalej „punktami ECTS”, w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała 

tytuł zawodowy licencjata, lub 

c) rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów 

związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące 

co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w 

zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata 

oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w art. 

10a ust. 9, zwaną dalej „praktyką”, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym 

Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, 

lub 

d) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole 

policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego 

ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodzie ratownik medyczny, lub 

e) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej 

za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 

potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego i uzyskała prawo 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, lub 

f) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego 

nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …). 
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2. Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy 

osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo 

medyczne lub studia w zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w 

języku polskim lub publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę 

policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącą w języku polskim.> 

 


