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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
projekt ustawy 

 

 - o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej z 
projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1)

 

z dnia 

 

w sprawie wskazania instytucji dla zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami 

objętego przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 z dnia 

24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej 

oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Minister kierujący działem administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo jest właściwy dla zawodu pośrednika 

w obrocie nieruchomościami. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2016 r. 

 

         MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 

 

 

 

                                                           

1)
 Minister Infrastruktury i budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne 

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907). 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

 

Europejska legitymacja zawodowa jest alternatywną, elektroniczną, ścieżką ubiegania 

się o uznanie kwalifikacji zawodowych i zastępuje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji, 

a ponadto zastępuje oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Właściwy 

organ w rodzimym państwie członkowskim weryfikuje załączone przez wnioskodawcę lub 

usługodawcę dokumenty i potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

regulowanego albo działalności regulowanej, a następnie przekazuje je do organu w państwie 

przyjmującym. 

 

W Polsce organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji jest minister 

kierujący działem administracji rządowej, do którego należy dany zawód regulowany albo 

działalność regulowana; minister może upoważnić do wykonywania tego zadania podległy 

organ lub jednostkę, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą lub organ 

rejestrowy (podstawa prawna: art. 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej). 

 

W przypadku procedury dotyczącej ubiegania się o europejską legitymację zawodową 

weryfikacja dokumentów w państwie wysyłającym może dotyczyć także zawodów 

nieregulowanych. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/983 z dnia 

24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz 

stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2015, str. 27) wśród zawodów objętych 

przepisami o europejskiej legitymacji zawodowej jest zawód pośrednika w obrocie 

nieruchomości. Obecnie zawód ten nie jest już regulowany w Polsce. Przed deregulacją, 

organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji w tym zawodzie był minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa.  

 

Mając powyższe na uwadze, w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się, że 

wskazaną instytucją dla zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami będzie minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa.  

 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

wskazania instytucji dla zawodu pośrednika w obrocie 

nieruchomościami objętego przepisami rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. 

w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji 

zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na 

podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu  

lub Podsekretarza Stanu  

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji  zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego 

prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, 

str. 132).  

Procedura wydawania elektronicznej legitymacji zawodowej została określona w ww. ustawie oraz 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury 

wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie 

dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Jest to alternatywna, elektroniczna, ścieżka 

ubiegania się o uznanie kwalifikacji zawodowych i zastępuje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji, 

a ponadto zastępuje oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Właściwy organ 

w rodzimym państwie członkowskim weryfikuje załączone przez wnioskodawcę lub usługodawcę dokumenty 

i potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności regulowanej, 

a następnie przekazuje je do organu w państwie przyjmującym. 

W Polsce organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji jest minister kierujący działem 

administracji rządowej, do którego należy dany zawód regulowany albo działalność regulowana; minister 

może upoważnić do wykonywania tego zadania podległy organ lub jednostkę, organ samorządu zawodowego, 

organizację gospodarczą lub organ rejestrowy (podstawa prawna: art. 4a ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W przypadku procedury dotyczącej ubiegania się o europejską legitymację zawodową weryfikacja 

dokumentów w państwie wysyłającym może dotyczyć także zawodów nieregulowanych. Zgodnie 

z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury 

wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie 

dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2015, str. 27) wśród 

zawodów objętych przepisami o europejskiej legitymacji zawodowej jest zawód pośrednika w obrocie 

nieruchomości. Obecnie zawód ten nie jest już regulowany w Polsce. Przed deregulacją, organem właściwym 

w sprawach uznawania kwalifikacji w tym zawodzie był minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.  

Mając powyższe na uwadze, w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się, że wskazaną instytucją dla 

zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami będzie minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Zgodnie z dyrektywą wszystkie państwa UE do stycznia 2016 r. muszą wskazać instytucje, które będą 



– 4 – 
 

odpowiedzialne za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania europejskiej legitymacji zawodowej.   

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ministerstwo Infrastruktury 

i Budownictwa  
1 źródło wewnętrzne wydanie elektronicznej 

legitymacji zawodowej 

osoby ubiegające się 

o wydanie elektronicznej 

legitymacji zawodowej, 

w zawodzie pośrednika 

w obrocie 

nieruchomościami 
 

potencjalnie wszyscy 

obywatele UE, którzy 
nabyli kwalifikacje 

zawodowe 

w zawodzie 

pośrednika w obrocie 

nieruchomościami 

i planują pracować 

w jednym z państw 

członkowskich UE 

źródło wewnętrzne zwrócenie się z wnioskiem 

o wydanie elektronicznej 

legitymacji zawodowej 
 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

- Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

- Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

- Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

- Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

- Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

- Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

- Krajowej Izbie Gospodarczej,  

- Forum Związków Zawodowych,  

- Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

- Naczelnej Organizacji Technicznej, 

- Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Za weryfikację dokumentów lub wydawanie 

elektronicznej legitymacji zawodowej będzie pobierana opłata, która została określona 

procentowo w projekcie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i jest uzależniona od 

wysokości 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). 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w  dniu 18 stycznia 2016 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/12-kt 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A   

z dnia 

w sprawie zasad uznawania praktyki zawodowej 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb uznawania praktyki zawodowej, 

2) zakres i okres uznawania praktyki zawodowej  

odbytej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej „państwem 

członkowskim”, oraz w państwie niebędącym państwem członkowskim. 

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawach o uznanie praktyk 

zawodowych do wykonywania zawodu … 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) organ prowadzący postępowanie – ministra właściwego do spraw … albo podmiot 

wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.
1)

) albo organ 

wskazany w przepisach szczególnych regulujących zasady wykonywania zawodu; 

2) praktyka zawodowa – praktyka odbywana pod nadzorem wykwalifikowanego 

przedstawiciela zawodu, niestanowiąca integralnej części kształcenia, niezbędna do 

uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego. 

                                                           
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1269 i 1960. 
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Rozdział 2 

Zasady uznawania praktyki zawodowej 

§ 3. 1. Postępowanie w sprawie uznania praktyki zawodowej przeprowadza organ 

prowadzący postępowanie. 

2. Wnioskodawca składa do organu prowadzącego postępowanie wniosek o uznanie 

praktyki zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki, jej zakres, 

nabyte umiejętności, czas trwania oraz miejsce odbycia. 

3. Organ prowadzący postępowanie może zażądać tłumaczenia zwykłego lub 

przysięgłego na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

§ 4. 1. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi 

prowadzącemu postępowanie. 

2. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku 

uznania wniosku za niekompletny organ prowadzący postępowanie wzywa do jego 

uzupełnienia, wyznaczając termin uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia go bez 

rozpoznania. 

§ 5. 1. Organ prowadzący postępowanie:  

1) uznaje praktykę zawodową odbytą w państwie członkowskim, 

2) bierze pod uwagę praktykę zawodową odbytą w państwie niebędącym państwem 

członkowskim 

– w zakresie odpowiadającym zakresowi praktyki wymaganej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej wynosi … 

§ 6. Postępowanie w sprawie uznania praktyki zawodowej kończy się nie później niż 

90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne. 

§ 7. 1. Organ prowadzący postępowanie może przeprowadzić z wnioskodawcą 

rozmowę w celu ustalenia szczegółowego przebiegu praktyki zawodowej.  

2. O konieczności przeprowadzenie rozmowy, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się 

wnioskodawcę w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu. 

3. W przypadku braku możliwości  wzięcia udziału w rozmowie w terminie 

wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie wyznacza się nowy termin. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie stawi się na rozmowę, o której mowa w ust. 1, organ 

prowadzący postępowanie rozpatruję wniosek na podstawie informacji zawartych we 

wniosku i dokumentach, których mowa § 3 ust. 2. 
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§ 8. 1. Organ prowadzący postępowanie ustala zakres i okres praktyki zawodowej, która 

podlega uznaniu i wydaje decyzję. 

2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211, 702 i 1274). 

§ 9. Wnioskodawca zobowiązany jest do odbycia pozostałego okresu praktyki 

zawodowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Przepis końcowy 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia …. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(Dz. Urz. UE L 354, str. 132). 

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii, którzy odbyli w tych państwach lub 

w innym państwie niebędącym państwem członkowskim  praktykę zawodową. 

W postępowaniu w sprawie uznania praktyki zawodowej  uprawniony organ (wyznaczony dla 

każdego zawodu regulowanego) porównuje zakres, okres praktyki zawodowej oraz nabyte 

w trakcie praktyki zawodowej umiejętności wnioskodawcy z praktyką zawodową wymaganą 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy organ 

przeprowadzający postępowanie uznaje odpowiedni okres praktyki zawodowej. Pozostałą 

część praktyki zawodowej wnioskodawca odbywa na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach krajowych. 

Rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z porównywaniem zakresu i czasu 

trwania praktyki zawodowej oraz ustaleniem okresu praktyki, który podlega uznaniu, 

stanowiące elementy procedury w postępowaniu o uznanie praktyki zawodowej niezbędnej 

do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego. 

 

 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra ……..  w sprawie zasad uznawania praktyki 

zawodowej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Minister ... 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

Data sporządzenia 01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji  zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac … 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

W związku z tym, że projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej zobowiązuje do uznawania okresu praktyki zawodowej odbytej w państwie 

członkowskim albo państwie niebędącym państwem członkowskim  pojawiła się potrzeba wydania, przez ministrów 

właściwych w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych, rozporządzenia w sprawie zasad uznawania praktyki 

zawodowej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W postępowaniu w sprawie uznania praktyki zawodowej uprawniony organ porównuje zakres, okres praktyki 

zawodowej oraz nabyte w trakcie praktyki zawodowej umiejętności wnioskodawcy z praktyką zawodową wymaganą 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy organ uznaje odpowiedni okres praktyki 

zawodowej. Pozostałą część praktyki zawodowej wnioskodawca odbywa na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach krajowych. 

Rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z porównywaniem  zakresu i czasu trwania praktyki zawodowej oraz 

ustaleniem okresu praktyki, który podlega uznaniu,  będące elementami procedury w postępowaniu o uznanie praktyki 

zawodowej niezbędnej do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Wszystkie państwa UE mają czas do stycznia 2016 r. do wdrożenia nowych przepisów dyrektywy. W związku 

z prowadzonymi przez państwa członkowskie pracami legislacyjnymi związanymi z transpozycją dyrektywy nie jest 

możliwe wskazanie, jakie rozwiązania zostaną przyjęte. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Obywatele państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej, EOG oraz 

Konfederacji Szwajcarii 

chcący uznać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

praktykę zawodową 

potencjalnie wszyscy 

obywatele UE, EOG 

oraz Konfederacji 

Szwajcarii chcący 

uznać na terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej praktykę 

zawodową  

  

właściwe organy 

w sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

(ministerstwa, urzędy, 

samorządy zawodowe itp.) 

w zależności od liczby 

zawodów 

regulowanych w PL 

w momencie wejścia 

w życie ustawy; 

obecnie ok. 30 

organów centralnych + 

ok. 100 regionalnych 

źródło wewnętrzne  
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania następującym 

partnerom społecznym: 

– Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

– Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

– Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

– Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

– Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

– Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

– Prezydentowi Pracodawców RP, 

– Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

– Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

– Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

– Krajowej Izbie Gospodarczej,  

– Forum Związków Zawodowych,  

– Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

– Naczelnej Organizacji Technicznej, 

– Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 
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W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w dniu 18 stycznia 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

  

03/12/EP 



 

 

Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O Z W O J U
1)

 

z dnia 

w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności 

wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia ….. o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej 

w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „zaświadczeniem”, stanowiący załącznik 

nr 1 do rozporządzenia; 

2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia, 

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) instrukcję wypełniania zaświadczenia, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2) 

 

MINISTER ROZWOJU 

                                                      
1)

 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).  
2) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. 

w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności 

wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 549). 

 



– 2 – 

 

Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Rozwoju  

z dnia ... (poz. ...) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR 

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE CHARAKTER, OKRES I RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

CZĘŚĆ A 

Nazwa organu wydającego zaświadczenie: 
 

Adres siedziby organu wydającego 
zaświadczenie: 
 

Jednostka organizacyjna: 
 

  
 

Nr sprawy/zaświadczenia: 
 

CZĘŚĆ B 

Imię i nazwisko 
 

  
 

Data urodzenia 
 

  
 

Miejsce urodzenia 
 

  
 

Adres zamieszkania 
 

  
 

Obywatelstwo 
 

  
 

CZĘŚĆ C 

I. Wykonywanie działalności na własny rachunek 
 

 Okres wykonywania działalności 
 

 lata 
 

 miesiące 
 

 dni 
 

1. Firma (nazwa)  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

Adres głównego miejsca wykonywania działalności 
 

 
 

Przedmiot działalności 
 

 
 

Data rozpoczęcia 
 

 Data zakończenia 
 

 
 

  
 

2. Firma (nazwa)        
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Adres głównego miejsca wykonywania działalności 
 

 
 

Przedmiot działalności 
 

 
 

Data rozpoczęcia 
 

 Data zakończenia 
 

 
 

  
 

Łącznie pozycja I, punkty 1–2 
 

  
 

  
 

  
 

II. Zatrudnienie w charakterze dyrektora lub na 
stanowisku kierowniczym (w ramach stosunku 
pracy lub innego stosunku prawnego)  
 

 Okres zatrudnienia 
 

 lata 
 

 miesiące 
 

 dni 
 

1. Firma (nazwa) pracodawcy 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 

Adres pracodawcy 
 

 
 

Stanowisko pracy 
 

 
 

Data rozpoczęcia 
 

 Data zakończenia 
 

 
 

  
 

2. Firma (nazwa) pracodawcy 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

Adres pracodawcy 
 

 
 

Stanowisko pracy 
 

 
 

Data rozpoczęcia 
 

 Data zakończenia 
 

 
 

  
 

Łącznie pozycja II, punkty 1–2 
 

  
 

  
 

  
 

III. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub 
innego stosunku prawnego 

 Okres zatrudnienia 
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  lata 
 

 miesiące 
 

 dni 
 

1. Firma (nazwa) pracodawcy 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

Adres pracodawcy 
 

 
 

Stanowisko pracy 
 

 
 

Data rozpoczęcia 
 

 Data zakończenia 
 

 
 

  
 

2. Firma (nazwa) pracodawcy 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

Adres pracodawcy 
 

 
 

Stanowisko pracy 
 

 
 

Data rozpoczęcia 
 

 Data zakończenia 
 

 
 

  
 

Łącznie pozycja III, punkty 1–2 
 

  
 

  
 

  
 

 

CZĘŚĆ D 

Kwalifikacje zawodowe: 
Zaświadczenie wydano na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę. 
.................................................................... ................................................... 
(miejsce i data wydania zaświadczenia) (podpis osoby upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU 

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

 

1. Uwierzytelniona* kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia. 

2. Uwierzytelnione* kopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub 

prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, np.: 

1) świadectwo pracy lub umowa o pracę; 

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzja o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej z adnotacją urzędu gminy potwierdzającą, że 

działalność nadal jest prowadzona. W przypadku gdy zaświadczenie o wpisie nie 

zawiera określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie 

z Polską Klasyfikacją Działalności, należy dołączyć zaświadczenie o numerze 

identyfikacyjnym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON); 

3) decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub 

zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją 

o dacie wyrejestrowania; 

4) umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy-zlecenia 

lub umowy o dzieło; 

5) aktualny pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Uwierzytelnione* kopie dokumentów poświadczających posiadanie przez 

wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np. uprawnień budowlanych. 

______ 
* Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem” przez pracownika zatrudnionego na 

stanowisku urzędniczym w urzędzie wydającym dokument przedkładany wraz z wnioskiem o wydanie 

zaświadczenia lub w urzędzie wydającym zaświadczenie lub przez radcę prawnego, lub adwokata, lub 

notariusza. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŚWIADCZENIA 

1. Część A i B wypełnia się w całości: 

1) w części A należy wpisać dane organu wydającego zaświadczenie, tj. nazwę organu, 

nazwę jednostki organizacyjnej, która wydaje zaświadczenie (np. wydział, departament, 

biuro), adres siedziby organu oraz oznaczenie nr sprawy/zaświadczenia; 

2) w części B wpisuje się dane wnioskodawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

2. Część C wypełnia się w zależności od treści złożonego wniosku o wydanie 

zaświadczenia. Okresy wykonywania działalności na własny rachunek oraz zatrudnienia przy 

wykonywaniu działalności należy podawać w latach, miesiącach i dniach. 

 

Za datę zakończenia działalności lub zatrudnienia, w sytuacji gdy wnioskodawca nadal 

wykonuje działalność lub jest zatrudniony, przyjmuje się, w przypadku przedstawienia przez 

wnioskodawcę: 

1) zaświadczenia lub decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – datę 

dzienną adnotacji urzędu gminy potwierdzającej, że działalność jest prowadzona; 

2) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – datę złożenia wniosku o wydanie 

zaświadczenia, jeśli z postanowień umowy wynika, że działalność w tym dniu jest nadal 

prowadzona; 

3) odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego – datę dzienną z rubryki: „Stan na 

dzień ...”. 

W sytuacji, gdy dana osoba wykonywała działalność na własny rachunek lub była 

zatrudniona przy wykonywaniu działalności w więcej niż dwóch miejscach, należy 

odpowiednio rozbudować formularz: 

4) w części C I należy wpisać firmę1) i adres głównego miejsca wykonywania działalności 

na własny rachunek, przedmiot i okres wykonywanej działalności; 

5) w części C II należy wpisać firmę i adres pracodawcy, u którego wnioskodawca był/jest 

zatrudniony przy wykonywaniu działalności w charakterze dyrektora lub na stanowisku 

kierowniczym, oraz stanowisko/stanowiska pracy i okresy zatrudnienia; 
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6) w części C III należy wpisać firmę i adres pracodawcy, u którego wnioskodawca był/jest 

zatrudniony przy wykonywaniu działalności, oraz stanowisko/stanowiska pracy i okresy 

zatrudnienia. 

W sytuacji, gdy dana osoba nie wykonywała działalności, którą potwierdza się w części 

C I lub C II, lub C III, rubryk w odpowiednich częściach nie wypełnia się. 

 

3. W części D należy wpisać kwalifikacje zawodowe wynikające z przedłożonych przez 

wnioskodawcę dokumentów. 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepis ten nałożył na ministra właściwego 

do spraw gospodarki obowiązek określenia w drodze rozporządzenia wzoru zaświadczenia 

stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku 

o wydanie zaświadczenia oraz instrukcji wypełniania zaświadczenia. 

Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, organami upoważnionymi do 

wydawania ww. zaświadczeń są marszałkowie województw albo inne wskazane przez nich 

organy, właściwe dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, a w przypadku braku 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – właściwe ze względu na 

ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy wykonywaniu działalności 

oraz zawierające informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania 

tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym 

na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa. Wzór zaświadczenia jest określony w drodze 

rozporządzenia z uwagi na konieczność zachowania jednolitej jego formy na terenie całego 

kraju. 

Wzór zaświadczenia zawiera wyszczególnienie okresu wykonywania działalności na 

własny rachunek, zatrudnienia przy wykonywaniu działalności, w tym na stanowisku 

dyrektora lub na stanowisku kierowniczym. Zaświadczenie zawiera więc zbiorczą informację 

na temat stażu w zawodzie wystawioną na podstawie świadectw pracy lub zaświadczeń 

z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisów z KRS. Wzór zaświadczenia nie różni się 

od wzoru dotychczas stosowanego. Okres pracy poświadczany jest w latach, miesiącach oraz 

liczbie dni.  

W załączniku 2 do rozporządzenia określono wykaz dokumentów, które należy dołączyć 

do wniosku o wydanie zaświadczenia.  

Załącznik 3 do rozporządzenia stanowi instrukcję wypełniania zaświadczenia, co ma 

zapewnić jednolite wypełnianie zaświadczeń na terenie całego kraju.  
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Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie zaświadczenia 

stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej 

w Rzeczypospolitej Polskiej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rozwoju 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Ministerstwo Rozwoju 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Ministerstwo Rozwoju 

 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac …………………. 

      
 

 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej 

dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

W związku z tym, że ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej uchyla dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do 

wykonywania zawodów regulowanych i działalności, należy wydać nowe rozporządzenie określające wzór 

zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W rozporządzeniu w załączniku nr 1 określa się wzór zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj 

działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera wyszczególnienie okresu wykonywania 

działalności na własny rachunek, zatrudnienia przy wykonywaniu działalności, w tym na stanowisku dyrektora 

lub na stanowisku kierowniczym. Zaświadczenie zawiera więc zbiorczą informację na temat stażu w zawodzie 

wystawioną na podstawie świadectw pracy lub zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisów 

z KRS. Wzór zaświadczenia nie różni się od wzoru dotychczas stosowanego. Okres pracy poświadczany jest 

w latach, miesiącach oraz liczbie dni.  

W załączniku 2 do rozporządzenia określono wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku 

o wydanie zaświadczenia. Natomiast załącznik 3 do rozporządzenia stanowi instrukcję wypełniania 

zaświadczenia w celu zapewnienia jednolitego wypełniania zaświadczeń na terenie całego kraju.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Zgodnie z Załącznikiem VII dyrektywy 2005/36/WE, w powiązaniu z art. 50.1 dyrektywy, przewidziano wydawanie 

zaświadczeń potwierdzających okres i charakter działalności. Każde państwo członkowskie jest zobowiązane do 

wydawania takich dokumentów. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

osoby wykonującej 

działalność  

w Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamierzający 

wykonywać tę działalność 

na terytorium innego 

państwa członkowskiego 

potencjalnie wszystkie 

osoby wykonujące 

działalność  

w Rzeczypospolitej 

Polskiej i 

zamierzającej 

wykonywać tę 

źródło wewnętrzne jednolity wzór zaświadczenia 

stwierdzającego charakter, 

okres i rodzaj działalności 

wykonywanej w 

Rzeczypospolitej Polskiej  
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działalność na 

terytorium państwa 

członkowskiego 

Marszałkowie województw 

bądź wskazane przez nich 

organ  

w chwili obecnej jest 

16 organów 

wyznaczonych do 

wydawania tego 

rodzaju zaświadczeń 

(7 marszałków oraz 

9 wojewódzkich 

urzędów pracy) 

źródło wewnętrzne jednolity wzór zaświadczenia 

stwierdzającego charakter, 

okres i rodzaj działalności 

wykonywanej w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

‒ Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

‒ Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

‒ Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

‒ Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

‒ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

‒ Prezydentowi Pracodawców RP, 

‒ Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

‒ Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

‒ Krajowej Izbie Gospodarczej,  

‒ Forum Związków Zawodowych,  

‒ Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

‒ Naczelnej Organizacji Technicznej, 

‒ Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Obywatele, który składają wnioski w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych wnoszą opłatę 

skarbową za przeprowadzenie postępowania w kwocie 523 zł. 
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z projektem wydanie 

zaświadczenia podlega opłacie 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 organu 

upoważnionego. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w IV kwartale 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-12-dg 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T WA  W Y Ż S Z E G O
1) 

z dnia 

w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania 

w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych 

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzory formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji: 

1) do wykonywania zawodu regulowanego; 

2) do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej. 

§ 2. Wzory formularzy wniosków, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio 

załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia. 

§ 3. Do postępowań w sprawach uznania kwalifikacji wszczętych na podstawie 

wniosków złożonych na formularzach według wzorów określonych w dotychczasowych 

przepisach, stosuje się te przepisy. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2) 

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

                                                 

1)
 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania 

w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1151, z późn. zm.). 
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Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNANIA 

KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO 

I. DANE OSOBOWE 

Pan/Pani (niepotrzebne skreślić) 

1. 

 

 Nazwisko aktualnie używane 

 

2. 

 

 Imię/imiona 

 

3. 

 

 Nazwisko rodowe 

 

4.  Nazwisko używane w dniu wydania dokumentów poświadczających kwalifikacje 

wnioskodawcy 

 

 

 

5. 

 

 Data urodzenia 

 

6. 

 

 Kraj urodzenia 

 

7. 

 

 Miejsce urodzenia 

 

8. 

 

 Obywatelstwo 

 

9.  Państwa, w których wnioskodawca uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu 

regulowanego  

 

10. 

 

 Adres do korespondencji w 

czasie trwania postępowania o 

uznanie kwalifikacji 

 Adres pocztowy 

 

  Adres e-mail 
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 (o zmianie adresu należy 

niezwłocznie powiadomić 

właściwy organ w formie 

pisemnej) 

 

 

    Nr telefonu 

 

 Nr faksu 

 

 

II. OKREŚLENIE ZAWODU REGULOWANEGO 

Na podstawie art. … ust. …. ustawy z dnia …. o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

wnoszę o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego: 

1. 

 

 Nazwa zawodu regulowanego, dla 

wykonywania którego mają być uznane 

kwalifikacje 

 

  

 

2. 

 

 Ewentualnie bliższe określenie 

specjalności, stanowiska itp. 

 

  

 

 

III. POSIADANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

1. Wykształcenie 

Nazwa ukończonej szkoły/wydział/ 

kierunek/specjalność 

 

  

 

Nazwa dokumentu potwierdzającego 

wykształcenie 

 

  

 

Uzyskany tytuł (w języku polskim oraz w 

oryginalnym brzmieniu)  

 

  

 

Data i miejsce wystawienia dokumentu   
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potwierdzającego wykształcenie 

 

 

Programowy okres kształcenia 

 

  

 

Uwagi 

 

  

 

2. Ukończone kursy/szkolenia 

Nazwa kursu/szkolenia 

 

  

 

Nazwa instytucji, która zorganizowała 

kurs/szkolenie 

 

  

 

Miejsce (miejscowość, kraj)  

 

  

 

Rodzaj kursu/szkolenia 

 

  

 

Czas trwania lub wymiar godzin 

kursu/szkolenia 

 

  

 

Nazwa dokumentu potwierdzającego 

ukończenie kursu/szkolenia, data i miejsce 

wystawienia 

 

  

 

3. Doświadczenie zawodowe w zawodzie regulowanym 

Nazwa zakładu pracy, miejscowość, kraj 

 

  

 

Długość okresu zatrudnienia 

 

  

 

Rodzaj stosunku prawnego 

 

  

 

Wymiar czasu pracy 
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Wykonywany zawód/zajmowane stanowisko 

(w języku polskim oraz w oryginalnym 

brzmieniu)  

 

  

 

4. Potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu w państwie wnioskodawcy 

Nazwa zawodu oraz nazwa instytucji, która 

potwierdziła uprawnienia do wykonywania 

zawodu w państwie wnioskodawcy (w języku 

polskim oraz w oryginalnym brzmieniu) 

 

 Państwo 

 

 

Miejscowość 

 

 Data 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

5. Informacja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w innych 

państwach członkowskich 

Nazwa właściwego organu, który uznał 

kwalifikacje do wykonywania zawodu 

 

 Państwo 

 

 

Miejscowość 

 

 Data uznania 
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IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1) Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani karany/a za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie?   

TAK  NIE  

      

2) Czy potwierdza Pan/Pani spełnienie warunku właściwej postawy 

etycznej? 

TAK  NIE  

      

3) Czy potwierdza Pan/Pani brak ogłoszenia upadłości? TAK  NIE  

      

4) Czy kiedykolwiek, na podstawie orzeczenia sądu lub w wyniku 

postępowania dyscyplinarnego:  

    

      

 a) miał/a Pan/Pani zakaz wykonywania zawodu? TAK  NIE  

      

 b) zawieszono Panu/ Pani prawo wykonywania zawodu? TAK  NIE  

      

 c) był/a Pan/Pani skreślony/a z listy osób uprawnionych do 

wykonywania zawodu? 

TAK  NIE  

      

5) Czy Pana/Pani stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu? TAK  NIE  

      

6) Czy potwierdza Pan/Pani spełnienie warunku dotyczącego sytuacji 

finansowej? 

TAK  NIE  

      

7) Czy jest Pan/Pani ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej? 

TAK  NIE  

V.  Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1)  ........................................................... 
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2)  ........................................................... 

…)  ........................................................... 

 

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach 

są prawdziwe. 

 

………………………. ……………………………. …………………..……… 

(miejscowość i data) (imię i nazwisko) (podpis wnioskodawcy) 

 

OBJAŚNIENIA 

I. Wykaz dokumentów
1)

, które należy dołączyć do wniosku: 

1) kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) kopie: 

a) dyplomów, 

b) świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

c) świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia, 

d) świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku 

prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą, 

e) zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu 

regulowanego, wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy, 

f) dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, 

który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu – jeżeli 

tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na 

prośbę wnioskującego 

– wraz z kopią tłumaczenia na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego; 

3) kopia tłumaczenia na język polski nazwy zawodu dokonanego przez tłumacza 

przysięgłego. 

 

                                                 

1)
 Właściwy organ może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 lub 

oryginałów do wglądu. 
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II. Instrukcja wypełniania formularza 

Formularz wypełnia się w języku polskim (jeżeli nie wskazano inaczej), czytelnie (np. 

pismem drukowanym), czarnym lub niebieskim kolorem. 

1. W części III: 

1) w pkt 1 należy wpisać nazwę ukończonej szkoły, nazwę dokumentu, uzyskany tytuł, 

datę i miejsce wystawienia dokumentu, w tym dokumenty potwierdzające ukończenie 

kształcenia regulowanego (przy dokumencie stwierdzającym odbycie kształcenia 

regulowanego wpisać w rubryce „uwagi” literę „R”); o ile to możliwe, należy dołączyć 

informację o programie kształcenia; 

2) w pkt 2 należy wpisać ukończone kursy/szkolenia, w tym kursy o specjalistycznym 

programie, które w rubryce „rodzaj kursu/szkolenia” należy oznaczyć literą „S”, oraz 

kursy potwierdzające ukończenie kształcenia regulowanego, które w rubryce „rodzaj 

kursu/szkolenia” należy oznaczyć literą „R”, daty ich ukończenia; o ile to możliwe, 

należy dołączyć informację o programie kursu/szkolenia; 

3) w pkt 3 należy wpisać miejsca pracy, długość okresu zatrudnienia, rodzaj stosunku 

prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą, wymiar czasu pracy 

oraz zajmowane stanowiska; 

4) w pkt 4 należy wpisać nazwę instytucji, która potwierdziła uprawnienia do 

wykonywania zawodu w państwie wnioskodawcy, państwo, miejscowość oraz datę – tę 

część wypełnia się, jeżeli odnośne dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy 

z urzędu lub na prośbę wnioskującego; 

5) w pkt 5 należy wpisać nazwy właściwych organów, które uznały kwalifikacje do 

wykonywania zawodu regulowanego w innych państwach członkowskich, państwa, 

miejscowości i daty uznania. 

2. Część IV wypełnia się, jeżeli przepisy regulacyjne lub przepisy odrębne uzależniają 

wykonywanie zawodu regulowanego od spełnienia wymogów odnoszących się do 

niekaralności wnioskodawcy lub od jego postawy etycznej, lub braku ogłoszenia upadłości, 

lub braku zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa jego wykonywania, lub 

skreślenia z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu na podstawie orzeczenia sądu 

lub w wyniku postępowania dyscyplinarnego, a także stanu zdrowia, odpowiedniej sytuacji 

finansowej czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wypełnia się w całości lub 

w części – w zależności od wymogów wynikających z przepisów regulacyjnych. Przy 

właściwej odpowiedzi należy wstawić „X”. Należy dołączyć kopie odpowiednich 
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dokumentów wydanych przez państwo wnioskodawcy lub inne państwo, w którym 

wnioskodawca wykonywał zawód, wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza 

przysięgłego. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich 

złożeniem. Jeśli w państwie wnioskodawcy nie są wydawane dokumenty, do których odnoszą 

się pytania 1–4, wnioskodawca przedkłada oświadczenie złożone w formie i trybie 

określonym w przepisach tego państwa. 

3. W części V należy wymienić dokumenty dołączane do wniosku. 

Informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

udziela: 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

UL. HOŻA 20, 00-529 WARSZAWA, 

TELEFON (+48 22) 5292 266, 

FAX: (+48 22) 5017 130, 

E-MAIL: KWALIFIKACJE@NAUKA.GOV.PL 

STRONA INTERNETOWA: WWW.NAUKA.GOV.PL 
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Załącznik nr 2 

WZÓR 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNANIA 

KWALIFIKACJI DO PODEJMOWANIA LUB WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 

REGULOWANEJ 

I. DANE OSOBOWE 

Pan/Pani (niepotrzebne skreślić) 

1. 

 

 Nazwisko aktualnie używane 

 

2. 

 

 Imię/imiona 

 

3. 

 

 Nazwisko rodowe 

 

4. 

 

 Nazwisko używane w dniu wydania dokumentów poświadczających kwalifikacje 

wnioskodawcy 

 

5. 

 

 Data urodzenia 

 

6. 

 

 Kraj urodzenia 

 

7. 

 

 Miejsce urodzenia 

 

8. 

 

 Obywatelstwo 

 

9.  Państwa, w których wnioskodawca wykonywał działalność 

 

10. 

 

 Adres do korespondencji w 

czasie trwania postępowania o 

uznanie kwalifikacji 

(o zmianie adresu należy 

niezwłocznie powiadomić 

właściwy organ w formie 

 Adres pocztowy 

 

  Adres e-mail 

 



– 11 – 

pisemnej) 

 

 

    Nr telefonu 

 

 Nr faksu 

 

 

II. OKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI 

Na podstawie art. … ust. … ustawy z dnia …. o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

wnoszę o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności: 

1. 

 

 Nazwa działalności regulowanej, do 

której podejmowania lub 

wykonywania mają być uznane 

kwalifikacje 

  

 

2. 

 

 Ewentualnie bliższe określenie 

specjalności, stanowiska itp. 

 

  

 

3. 

 

 Określenie formy, w jakiej 

działalność regulowana ma być 

wykonywana 

  

 

 

III. POSIADANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

1. Wykształcenie 

Nazwa ukończonej 

szkoły/wydział/kierunek/specjalność 

 

  

 

Nazwa dokumentu potwierdzającego 

wykształcenie 

 

  

 

Uzyskany tytuł 

(w języku polskim oraz w oryginalnym 

brzmieniu)  

  

 



– 12 – 

 

Data i miejsce wystawienia dokumentu 

potwierdzającego wykształcenie 

 

  

 

Programowy okres kształcenia 

 

  

 

Uwagi 

 

  

 

2. Ukończone kursy/szkolenia 

Nazwa kursu/szkolenia 

 

  

 

Nazwa instytucji, która zorganizowała 

kurs/szkolenie 

 

  

 

Miejsce (miejscowość, kraj)  

 

  

 

Rodzaj kursu/szkolenia 

 

  

 

Czas trwania lub wymiar godzin 

kursu/szkolenia 

 

  

 

Nazwa dokumentu potwierdzającego 

ukończenie kursu/szkolenia, data i miejsce 

wystawienia 

 

  

 

3. Doświadczenie zawodowe w danej działalności 

Rodzaj wykonywanej działalności 

(w języku polskim oraz w oryginalnym 

brzmieniu)  

 

  

 

Rodzaj stosunku prawnego, w ramach 

którego działalność była wykonywana 
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Nazwa zakładu pracy, miejscowość, kraj 

 

  

 

Długość okresu wykonywania działalności 

 

  

 

Wymiar czasu pracy 

 

  

 

Zajmowane stanowisko 

 

  

 

Główne zadania wykonywane na 

zajmowanym stanowisku 

 

  

 

4. Potwierdzenie uprawnień do wykonywania działalności w państwie wnioskodawcy 

Nazwa działalności oraz nazwa instytucji, 

która potwierdziła uprawnienia do 

wykonywania danej działalności w państwie 

wnioskodawcy 

(w języku polskim oraz w oryginalnym 

brzmieniu) 

 

 Państwo 

 

Miejscowość 

 

 Data 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

5. Informacja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania danej działalności regulowanej w 

innych państwach członkowskich 

Nazwa właściwego organu, który uznał 

kwalifikacje do wykonywania danej 

działalności 

 

 Państwo 

 

Miejscowość 

 

 Data 

uznania 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1) Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani karany/a za przestępstwo lub TAK  NIE  
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przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie?   

      

2) Czy potwierdza Pan/Pani spełnienie warunku właściwej postawy 

etycznej? 

TAK  NIE  

      

3) Czy potwierdza Pan/Pani brak ogłoszenia upadłości? TAK  NIE  

      

4) Czy kiedykolwiek, na podstawie orzeczenia sądu lub w wyniku 

postępowania dyscyplinarnego:  

    

      

 a) miał/a Pan/Pani zakaz wykonywania zawodu? TAK  NIE  

      

 b) zawieszono Panu/ Pani prawo wykonywania zawodu? TAK  NIE  

      

 c) był/a Pan/Pani skreślony/a z listy osób uprawnionych do 

wykonywania zawodu? 

TAK  NIE  

      

5) Czy Pana/Pani stan zdrowia umożliwia wykonywanie zawodu? TAK  NIE  

      

6) Czy potwierdza Pan/Pani spełnienie warunku dotyczącego sytuacji 

finansowej? 

TAK  NIE  

      

7) Czy jest Pan/Pani ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej? 

TAK  NIE  

V. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

1) ........................................... 

2) ........................................... 

...) ............................................ 

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, iż informacje podane w niniejszym wniosku oraz w załączonych dokumentach 

są prawdziwe. 

………………………. ……………………………. …………………..……… 
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(miejscowość i data) (imię i nazwisko) (podpis wnioskodawcy) 

 

OBJAŚNIENIA 

I. Wykaz dokumentów
1)

, które należy dołączyć do wniosku: 

1) kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) kopie: 

a) dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

b) świadectw lub innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia, 

c) świadectw lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe 

(wydanych przez właściwe władze w państwie wnioskodawcy), zawierających 

informacje o nazwie zakładu pracy, rodzaju wykonywanej działalności, długości 

okresu wykonywania działalności, rodzaju stosunku prawnego, w ramach którego 

działalność była wykonywana, wymiarze czasu pracy oraz zajmowanym 

stanowisku 

– wraz z kopią tłumaczenia na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego; 

3) kopia tłumaczenia na język polski nazwy działalności dokonane przez tłumacza 

przysięgłego. 

UWAGA: Dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a, nie dołącza się, jeżeli kwalifikacje 

wnioskodawcy uznawane są wyłącznie na podstawie doświadczenia zawodowego (patrz: art. 

…. ustawy z dnia ….. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej). 

II. Instrukcja wypełniania formularza 

Formularz wypełnia się w języku polskim (jeżeli nie wskazano inaczej), czytelnie (np. 

pismem drukowanym), czarnym lub niebieskim kolorem. 

1. W części III: 

1) w pkt 1 – jeżeli to możliwe, należy dołączyć informację o programie kształcenia; 

2) w pkt 2 – jeżeli to możliwe, należy dołączyć informację o programie kursu/szkolenia; 

3) pkt 1, 2 i 4 nie wypełnia się, jeżeli kwalifikacje wnioskodawcy uznawane są wyłącznie 

na podstawie doświadczenia zawodowego (patrz: art. … ustawy z dnia ….. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej). 

                                                 

1 )
 Właściwy organ może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 lub 

oryginałów do wglądu. 
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2. Część IV wypełnia się, jeżeli przepisy regulacyjne lub przepisy odrębne uzależniają 

wykonywanie zawodu regulowanego od spełnienia wymogów odnoszących się do 

niekaralności wnioskodawcy lub od jego postawy etycznej, lub braku ogłoszenia upadłości, 

lub braku zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa jego wykonywania lub skreślenia 

z listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu na podstawie orzeczenia sądu lub w 

wyniku postępowania dyscyplinarnego, a także stanu zdrowia, odpowiedniej sytuacji 

finansowej czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wypełnia się w całości lub w 

części –  w zależności od wymogów wynikających z przepisów regulacyjnych. Przy 

właściwej odpowiedzi należy wstawić „X”. Należy dołączyć kopie odpowiednich 

dokumentów wydanych przez państwo wnioskodawcy lub inne państwo, w którym 

wnioskodawca wykonywał zawód, wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza 

przysięgłego. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich 

złożeniem. Jeżeli w państwie wnioskodawcy nie są wydawane dokumenty, do których 

odnoszą się pytania 1–4, wnioskodawca przedkłada oświadczenie złożone w formie i trybie 

określonym w przepisach tego państwa. 

3. W części V należy wymienić dokumenty dołączane do wniosku. 

Informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 

udziela: 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

UL. HOŻA 20, 00-529 WARSZAWA, 

TELEFON (+48 22) 5292 266, 

FAX: (+48 22) 5017 130, 

E-MAIL: KWALIFIKACJE@NAUKA.GOV.PL 

STRONA INTERNETOWA: WWW.NAUKA.GOV.PL 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 6 ustawy 

z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(Dz. Urz. UE L 354, str. 132). 

W rozporządzeniu określa się dwa wzory formularzy składanych w postępowaniu 

o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

tj. określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzór formularza wniosku składanego przez 

wnioskodawcę w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

regulowanego oraz, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wzór formularza 

wniosku składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub 

wykonywania działalności. Zgodnie z wytycznymi upoważnienia do wydania 

przedmiotowego rozporządzenia, formularze wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych powinny obejmować dane określone w art. 13 ust. 1 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, czyli dane dotyczące: 

− tożsamości wnioskodawcy i nazwy państwa nabycia kwalifikacji w zawodzie lub nazwy 

państwa wykonywania działalności; 

− określenia zawodu regulowanego lub działalności, a ponadto w odniesieniu do działalności 

– formy, w jakiej działalność ma być wykonywana, 

− informacji o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach. 

W myśl wytycznych, w formularzu należy uwzględnić także wynikający z art. 20 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej obowiązek podania przez wnioskodawcę informacji 

dotyczących jego niekaralności lub postawy etycznej; braku ogłoszenia upadłości; braku 

zakazu wykonywania zawodu/działalności, zawieszenia prawa wykonywania 

zawodu/działalności, skreślenia z listy osób uprawnionych do wykonywania 

zawodu/działalności lub do zajmowania określonego stanowiska; odpowiedniego stanu 

zdrowia; określonej sytuacji finansowej; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Ujawnienia przez wnioskodawcę powyższych informacji wymaga się w sytuacji, gdy 



– 18 – 

przepisy regulacyjne dla danego zawodu regulowanego lub działalności – od spełnienia przez 

wnioskodawcę wymienionych wymogów – uzależniają możliwość wykonywania zawodu 

regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności. Oba wzory formularzy 

– tj. dla wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych odpowiednio do wykonywania zawodu 

regulowanego oraz do podejmowania lub wykonywania działalności – skonstruowane są 

w analogiczny sposób: oba formularze składają się z dwóch części (części A i części B) oraz 

zawierają instrukcje wypełniania wniosku, wykaz dokumentów, które wnioskodawca jest 

obowiązany dołączyć do wniosku oraz dane o ośrodku wsparcia właściwym do udzielania 

zainteresowanym informacji w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji 

zawodowych. Ponieważ rolę takiego ośrodka pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w formularzu podaje się informacje do kontaktu z Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Część A formularza wniosku o uznanie kwalifikacji do 

wykonywania zawodu regulowanego, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

oraz formularza wniosku o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania 

działalności, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, ma charakter 

standardowy i jest wypełniana przez każdego wnioskodawcę. Część A obejmuje następujące 

sekwencje, odpowiednio dla wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 

regulowanego oraz wniosku o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania 

działalności: dane osobowe; określenie nazwy zawodu regulowanego oraz rodzaju 

działalności, w których zainteresowany wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych wraz z podaniem podstawy prawnej; posiadane 

kwalifikacje zawodowe z podziałem na formalne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe; 

oświadczenie wnioskodawcy o prawdziwości podawanych we wniosku informacji; 

sporządzenie przez wnioskodawcę indywidualnej listy dołączanych do wniosku dokumentów. 

Należy dodać, że pomimo bliźniaczej konstrukcji obu formularzy, ze względu na 

odrębne mechanizmy uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz 

działalności – informacje, jakich wymaga się od wnioskodawcy ubiegającego się o uznanie 

kwalifikacji w zawodzie regulowanym oraz w działalności nie są jednolite. Tak jak 

w formularzu wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego 

w części dotyczącej posiadanych kwalifikacji zawodowych najbardziej rozbudowany 

i najistotniejszy jest element dotyczący formalnych kwalifikacji wnioskodawcy, tak 

w formularzu wniosku o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania 

działalności jest to element dotyczący doświadczenia zawodowego wnioskodawcy. 
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W sytuacji, gdy odbywa się wyłącznie na podstawie posiadanego doświadczenia 

zawodowego – wówczas wnioskodawca nie jest obowiązany ani do wypełnienia formularza 

wniosku w części dotyczącej formalnych kwalifikacji, ani nie dołącza do formularza wniosku 

kopii dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje. Ponadto, wyłącznie we wzorze 

formularza wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego zawarte 

są wymogi udzielenia przez wnioskodawcę informacji na temat potwierdzenia uprawnień do 

wykonywania zawodu w państwie wnioskodawcy (część A IV wzoru formularza) oraz na 

temat uprzedniego uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w innych 

państwach członkowskich (część A V wzoru formularza). Część B obu formularzy jest 

analogicznej treści. Tę część formularza wnioskodawca jest obowiązany wypełnić jedynie 

w przypadku, gdy przepisy regulacyjne dla danego zawodu regulowanego lub działalności 

uzależniają możliwość wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub 

wykonywania działalności od spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych wymogów. 

Wymogi te dotyczą postawy etycznej, sytuacji finansowej (i braku ogłoszenia upadłości), 

odpowiedniego stanu zdrowia, czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, 

gdy w stosunku do danego wnioskodawcy przepisy określające powyższe wymogi znajdują 

zastosowanie, wówczas wnioskodawca w formularzu zaznacza korespondujące z danymi 

wymogami pola, jednocześnie mając obowiązek dołączenia do tej części wniosku 

dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych wymogów, zgodnie 

z zaznaczonymi polami formularza. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, we wzorze 

formularza określa się ponadto wymagany wykaz dokumentów, które wnioskodawca dołącza 

do wniosku, oraz instrukcję wypełniania wniosku. Na końcu formularza zostały wskazane 

dane do kontaktu z ośrodkiem wsparcia, właściwym do informowania o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

W związku z tym, że projektowane rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące 

rozporządzenie z 9 października 2008 r., przewiduje się, że do rozpoczętych 

i niezakończonych postępowań w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

regulowanego lub działalności, w których złożone zostały formularze według wzorów 

określonych dotychczasowymi przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków 

o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, 

poz. 1151, z późn. zm.) będą stosowane dotychczasowe przepisy. 
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Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie 
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Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego 

prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, 

str. 132).  

 

W związku z tym, że ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej uchyli dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do 

wykonywania zawodów regulowanych i działalności, pojawia się potrzeba wydania nowego rozporządzenia 

określającego wzory formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W rozporządzeniu określa się dwa wzory formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tj. określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia wzór formularza wniosku składanego przez wnioskodawcę w postępowaniu o uznanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 

wzór formularza wniosku składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub 

wykonywania działalności regulowanej.  

 

Zgodnie z wytycznymi upoważnienia do wydania przedmiotowego rozporządzenia, formularze wniosków 

o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych obejmują dane określone w art. 10 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, dotyczące:  

− tożsamości wnioskodawcy i nazwy państwa nabycia kwalifikacji w zawodzie lub nazwy państwa 

wykonywania działalności;  

− określenia zawodu regulowanego lub działalności, a ponadto w odniesieniu do działalności – formy, w jakiej 

działalność ma być wykonywana oraz  

− informacji o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach. 

Jednolity wzór formularza dla wszystkich regulowanych zawodów i działalności stanowi duże ułatwienie dla 

organów uznających kwalifikacje zawodowe, a także dla obywateli. 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Potrzeba opracowania wzorów formularzy nie jest wymogiem określonym w przepisach dyrektywy 2005/36/WE. 

W związku z tym, państwa członkowskie mają swobodę w określaniu wzorów wniosków w sprawie uznania 

kwalifikacji. W wielu przypadkach wzory wniosków określają właściwe organy, zgodnie ze specyfiką danego 

zawodu.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

obywatele UE, którzy 

nabyli kwalifikacje 

zawodowe w innym 

państwie członkowskim 

(poza Polską) 

i zamierzają wykonywać 

w Polsce zawód 

regulowany na stałe; 

potencjalnie wszyscy 

obywatele 

posiadający 

w państwie UE 

kwalifikacje do 

wykonywania 

zawodu 

regulowanego 

w Polsce; w praktyce 

w 2013 r. 

odnotowano 

191 decyzji 

(pozytywnych i 

negatywnych) 

w sprawie uznania 

kwalifikacji  

źródło wewnętrzne jednolity wzór formularza 

dla wszystkich 

regulowanych zawodów 

i działalności stanowi duże 

ułatwienie dla osób 

starających się o uznanie 

kwalifikacji zawodowych 

 

właściwe organy 

w sprawach uznawania 

kwalifikacji 

zawodowych 

(ministerstwa, urzędy, 

samorządy zawodowe 

itp.) 

w zależności od 

liczby zawodów 

regulowanych w PL 

w momencie wejścia 

w życie ustawy; 

obecnie ok. 30 

organów centralnych 

+ ok. 100 

regionalnych 

źródło wewnętrzne jednolity wzór formularza 

dla wszystkich 

regulowanych zawodów 

i działalności stanowi duże 

ułatwienie dla organów , 

którzy będą zajmować się ze 

sprawami dotyczącymi 

uznania kwalifikacji 

zawodowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

- Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

- Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

- Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

- Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

- Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

- Prezydentowi Pracodawców RP, 

- Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

- Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

- Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

- Krajowej Izbie Gospodarczej,  

- Forum Związków Zawodowych,  

- Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

- Naczelnej Organizacji Technicznej, 

- Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Obywatele, który składają wnioski w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych wnoszą opłatę 

skarbową za przeprowadzenie postępowania w kwocie 523 zł. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 
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10/12/KC 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Do 31 grudnia 2016 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie przyporządkowania działalności z wykazów w załączniku nr IV do Polskiej 

Klasyfikacji Działalności 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Działalności oznaczone kodami ISIC lub NICE przyporządkowuje się do Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w sposób określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

  

                                                      
1)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 

2008 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 223, poz. 1470). 
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Załącznik 

do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów 

z dnia ... (poz. ...)  

WYKAZ I 

1. Nomenklatura NICE (odpowiedniki działów: 23-40 Nomenklatury ISIC) 

 

NICE 
 

   PKD-2004 
 

 PKD-2007* 
 

DZI
AŁ 
 

 
GRU
PA 
 

 OPIS 
 

 
DZIA
Ł 
GRU
PA 
 

 KLASA 
PODKL
ASA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA 
/UWAGI 
 

 
DZIA
Ł 
GRU
PA 
 

 KLASA/ 
PODKL
ASA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA 
/UWAGI 
 

23 
 

  
 

 Włókiennictwo 
 

 dot. wyłącznie włókiennictwa określonego w grupowaniach NICE: 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 
 

 
 

 232 
 

 Przetwarzanie 
włókien i 
produkcja 
tkanin na 
urządzeniach 
do wełny 
 

  
 

 17.12.Z 
 

 Produkcja 
przędzy 
wełnianej 
zgrzebnej 
 

  
 

 13.10.B 
 

 Produkcja 
przędzy 
wełnianej 
 

 
 

  
 

  
 

 17.13.Z 
 

 Produkcja 
przędzy 
wełnianej 
czesankowej 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 17.22.Z 
 

 Produkcja 
tkanin 
wełnianych 
zgrzebnych 
 

  
 

 13.20.B 
 

 Produkcja 
tkanin 
wełnianych 
 

 
 

  
 

  
 

 17.23.Z 
 

 Produkcja 
tkanin 
wełnianych 
czesankowych 
 

  
 

  
 

 
 

 233 
 

 Przetwarzanie 
włókien i 
produkcja 
tkanin na 
urządzeniach 
do bawełny 
 

  
 

 17.11.Z 
 

 Produkcja 
przędzy 
bawełnianej 
 

  
 

 13.10.A 
 

 Produkcja 
przędzy 
bawełnianej 
 

 
 

  
 

  
 

 17.21.Z 
 

 Produkcja 
tkanin 
bawełnianych 
 

  
 

 13.20.A 
 

 Produkcja 
tkanin 
bawełnianych 
 

 
 

 234 
 

 Przetwarzanie 
włókien i 
produkcja 
tkanin na 
urządzeniach 
do jedwabiu 
 

  
 

 17.15.Z 
 

 Produkcja 
przędzy z 
jedwabiu oraz z 
włókien 
chemicznych 
 

  
 

 13.10.C 
 

 Produkcja 
przędzy z 
włókien 
chemicznych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
13.10.D 
 

 Produkcja 
przędzy z 
pozostałych 
włókien 
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tekstylnych, 
włączając 
produkcję nici 
dot. wyłącznie 
produkcji 
przędzy z 
jedwabiu 
 

 
 

  
 

  
 

 17.24.Z 
 

 Produkcja 
tkanin z 
jedwabiu oraz z 
włókien 
chemicznych 
 

  
 

 13.20.C 
 

 Produkcja 
tkanin z włókien 
chemicznych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
13.20.D 
 

 Produkcja 
pozostałych 
tkanin dot. 
wyłącznie 
produkcji tkanin 
z jedwabiu 
 

 
 

 235 
 

 Przetwarzanie 
włókien i 
produkcja 
tkanin na 
urządzeniach 
do lnu i konopi 
 

  
 

 17.14.Z 
 

 Produkcja 
przędzy lnianej 
 

  
 

 ex 
13.10.D 
 

 Produkcja 
przędzy z 
pozostałych 
włókien 
tekstylnych, 
włączając 
produkcję nici 
dot. wyłącznie 
produkcji 
przędzy z lnu i 
konopi 
 

 
 

  
 

 ex 
17.17.Z 
 

 Produkcja 
przędzy z 
włókien 
tekstylnych 
pozostała dot. 
wyłącznie 
produkcji 
przędzy z 
konopi 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
17.25.Z 
 

 Produkcja 
tkanin 
pozostałych dot. 
wyłącznie 
produkcji tkanin 
z lnu i konopi 
 

  
 

 ex 
13.20.D 
 

 Produkcja 
pozostałych 
tkanin dot. 
wyłącznie 
produkcji tkanin 
z lnu i konopi 
 

 
 

 236 
 

 Inne branże 
włókiennicze 
(surowiec: juta, 
włókna liściowe 
itp.); produkcja 
lin 
 

  
 

 ex 
17.17.Z 
 

 Produkcja 
przędzy z 
włókien 
tekstylnych 
pozostała dot. 
wyłącznie 
produkcji 
przędzy z juty i 
innych włókien 
łykowych, z 
wyłączeniem lnu 
i konopi 
 

  
 

 ex 
13.10.D 
 

 Produkcja 
przędzy z 
pozostałych 
włókien 
tekstylnych, 
włączając 
produkcję nici 
dot. wyłącznie 
produkcji 
przędzy z juty i 
innych włókien 
łykowych, z 
wyłączeniem lnu 
i konopi 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
17.25.Z 
 

 Produkcja 
tkanin 
pozostałych dot. 
wyłącznie 
produkcji tkanin 

  
 

 ex 
13.20.D 
 

 Produkcja 
pozostałych 
tkanin dot. 
wyłącznie 
produkcji tkanin 
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z juty i innych 
włókien 
łykowych, z 
wyłączeniem lnu 
i konopi 
 

z juty i innych 
włókien 
łykowych, z 
wyłączeniem lnu 
i konopi 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
17.52.A 
 

 Produkcja 
wyrobów 
powroźniczych i 
sieciowych z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji lin 
 

  
 

 ex 
13.94.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
powroźniczych, 
lin, szpagatów i 
wyrobów 
sieciowych dot. 
wyłącznie 
produkcji lin 
 

 
 

 237 
 

 Produkcja 
dzianin i 
wyrobów 
szydełkowych 
 

  
 

 17.60.Z 
 

 Produkcja 
dzianin 
 

  
 

 13.91.Z 
 

 Produkcja 
dzianin 
metrażowych 
 

 
 

  
 

  
 

 17.71.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
pończoszniczyc
h 
 

  
 

 ex 
14.19.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży dot. 
wyłącznie 
produkcji obuwia 
tekstylnego bez 
nakładanych 
spodów 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 14.31.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
pończoszniczyc
h 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 17.72.Z 
 

 Produkcja 
odzieży dzianej 
 

  
 

 14.39.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży dzianej 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
18.24.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
produkcji 
kapeluszy i 
pozostałych 
nakryć głowy, 
rękawiczek oraz 
innych dodatków 
odzieżowych z 
dzianin 
 

  
 

 ex 
14.19.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży dot. 
wyłącznie 
produkcji 
kapeluszy i 
pozostałych 
nakryć głowy, 
rękawiczek oraz 
innych dodatków 
odzieżowych z 
dzianin 
 

 238  Wykończanie    ex  Wykończanie    ex  Wykończanie 
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 tkanin 
 

 17.30.Z 
 

materiałów 
włókienniczych 
dot. wyłącznie 
wykończania 
tkanin 
 

 13.30.Z 
 

wyrobów 
włókienniczych 
dot. wyłącznie 
wykończania 
tkanin 
 

 239 
 

 Pozostałe 
branże 
włókiennicze 
 

  
 

 17.16.Z 
 

 Produkcja nici 
do szycia 
 

  
 

 ex 
13.10.D 
 

 Produkcja 
przędzy z 
pozostałych 
włókien 
tekstylnych, 
włączając 
produkcję nici 
dot. wyłącznie 
produkcji nici do 
szycia 
 

  
 

 17.51.Z 
 

 Produkcja 
dywanów i 
chodników 
 

  
 

 13.93.Z 
 

 Produkcja 
dywanów i 
chodników 
 

  
 

 ex 
17.52.A 
 

 Produkcja 
wyrobów 
powroźniczych i 
sieciowych z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów 
powroźniczych i 
sieciowych, z 
wyłączeniem lin 
 

  
 

 ex 
13.94.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
powroźniczych, 
lin, szpagatów i 
wyrobów 
sieciowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów 
powroźniczych i 
sieciowych, z 
wyłączeniem lin 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 17.53.Z 
 

 Produkcja 
włóknin i 
wyrobów 
wykonanych z 
włóknin, z 
wyłączeniem 
odzieży 
 

  
 

 13.95.Z 
 

 Produkcja 
włóknin i 
wyrobów 
wykonanych z 
włóknin, z 
wyłączeniem 
odzieży 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 17.54.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
włókienniczych 
pozostałych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 13.96.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
technicznych i 
przemysłowych 
wyrobów 
tekstylnych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 13.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
tekstylnych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a 
 

              ex  Produkcja 
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       17.22.Z 
 

artykułów 
gospodarstwa 
domowego, 
toaletowych i 
sanitarnych dot. 
wyłącznie 
produkcji waty z 
materiałów 
tekstylnych i 
wyrobów z waty: 
podpasek 
higienicznych i 
tamponów 
 

24 
 

  
 

 Produkcja 
obuwia, 
odzieży, koców 
i wyrobów 
pościelowych 
 

 dot. wyłącznie produkcji obuwia, odzieży, koców i pościeli, określonej 
w grupowaniach NICE: 241, 242, 243, 244, 245 
 

 
 

 241 
 

 Maszynowa 
produkcja 
obuwia (oprócz 
wykonanego z 
gumy lub 
drewna) 
 

  
 

 ex 
18.24.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
maszynowej 
produkcji obuwia 
tekstylnego, bez 
nakładanych 
spodów 
 

  
 

 ex 
14.19.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży dot. 
wyłącznie 
maszynowej 
produkcji obuwia 
tekstylnego, bez 
nakładanych 
spodów 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
19.30 
 

 Produkcja 
obuwia dot. 
wyłącznie 
maszynowej 
produkcji 
obuwia, z 
wyłączeniem 
butów 
narciarskich i 
butów do nart 
biegowych 
 

  
 

 ex 
15.20.Z 
 

 Produkcja 
obuwia dot. 
wyłącznie 
maszynowej 
produkcji obuwia 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
22.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
tworzyw 
sztucznych dot. 
wyłącznie 
produkcji części 
obuwia z 
tworzyw 
sztucznych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
26.82.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
mineralnych 
surowców 
niemetalicznych, 
gdzie indziej 

  
 

 ex 
23.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
mineralnych 
surowców 
niemetalicznych, 
gdzie indziej 
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niesklasyfikowa
na. dot. 
wyłącznie 
maszynowej 
produkcji obuwia 
z azbestu 
 

niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
maszynowej 
produkcji obuwia 
z azbestu 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.10.A 
 

 Produkcja 
sprzętu 
medycznego i 
chirurgicznego 
oraz przyrządów 
ortopedycznych, 
mebli 
medycznych, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
maszynowej 
produkcji obuwia 
ortopedycznego 
 

  
 

 ex 
32.50.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń, 
instrumentów 
oraz wyrobów 
medycznych, 
włączając 
dentystyczne 
dot. wyłącznie 
maszynowej 
produkcji obuwia 
ortopedycznego 
 

 
 

 242 
 

 Ręczne 
wytwarzanie 
obuwia; 
reperacja 
obuwia 
 

  
 

 ex 
18.24.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
ręcznego 
wytwarzania 
obuwia 
tekstylnego, bez 
nakładanych 
spodów 
 

  
 

 ex 
14.19.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży dot. 
wyłącznie 
ręcznego 
wytwarzania 
obuwia 
tekstylnego, bez 
nakładanych 
spodów 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
19.30 
 

 Produkcja 
obuwia dot. 
wyłącznie 
ręcznego 
wytwarzania 
obuwia, z 
wyłączeniem 
butów 
narciarskich i 
butów do nart 
biegowych 
 

  
 

 ex 
15.20.Z 
 

 Produkcja 
obuwia dot. 
wyłącznie 
ręcznego 
wytwarzania 
obuwia 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.10.A 
 

 Produkcja 
sprzętu 
medycznego i 
chirurgicznego 
oraz przyrządów 
ortopedycznych, 
mebli 
medycznych, z 

  
 

 ex 
32.50.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń, 
instrumentów 
oraz wyrobów 
medycznych, 
włączając 
dentystyczne 
dot. wyłącznie 
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wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
ręcznego 
wytwarzania 
obuwia 
ortopedycznego 
 

ręcznego 
wytwarzania 
obuwia 
ortopedycznego 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
52.71.Z 
 

 Naprawa 
obuwia i 
pozostałych 
wyrobów 
skórzanych dot. 
wyłącznie 
naprawy obuwia 
 

  
 

 ex 
95.23.Z 
 

 Naprawa 
obuwia i 
wyrobów 
skórzanych dot. 
wyłącznie 
naprawy obuwia 
 

 
 

 243 
 

 Produkcja 
odzieży 
(oprócz futer) 
 

  
 

 18.10.Z 
 

 Produkcja 
odzieży 
skórzanej 
 

  
 

 14.11.Z 
 

 Produkcja 
odzieży 
skórzanej 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji ubrań 
ognioodpornych 
i ochronnych, ze 
skóry 
 

 
 

  
 

  
 

 18.21.Z 
 

 Produkcja 
ubrań roboczych 
 

  
 

 14.12.Z 
 

 Produkcja 
odzieży roboczej 
 

  
 

  
 

 18.22 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży 
wierzchniej 
 

  
 

 14.13.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży 
wierzchniej 
 

  
 

  
 

 18.23.Z 
 

 Produkcja 
bielizny 
 

  
 

 14.14.Z 
 

 Produkcja 
bielizny 
 

  
 

  
 

 ex 
18.24.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na z 
wyłączeniem 
produkcji obuwia 
tekstylnego, bez 
nakładanych 
spodów 
 

  
 

 ex 
14.19.Z 
 

 Produkcja 
pozostałej 
odzieży i 
dodatków do 
odzieży z 
wyłączeniem 
produkcji obuwia 
tekstylnego, bez 
nakładanych 
spodów 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
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niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji ubrań 
ognioodpornych 
i ochronnych 
innych niż ze 
skóry 
 

 244 
 

 Produkcja 
materacy, 
koców i 
wyrobów 
pościelowych 
 

  
 

 ex 
17.40.A 
 

 Produkcja 
gotowych 
wyrobów 
włókienniczych, 
z wyłączeniem 
odzieży i 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
materaców, 
koców i 
wyrobów 
pościelowych 
 

  
 

 ex 
13.92.Z 
 

 Produkcja 
gotowych 
wyrobów 
tekstylnych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
materaców, 
koców i 
wyrobów 
pościelowych 
 

 245 
 

 Produkcja skór 
futerkowych i 
futer 
 

  
 

 18.30.Z 
 

 Wyprawianie i 
barwienie skór 
futerkowych; 
produkcja 
wyrobów 
futrzarskich 
 

  
 

 14.20.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
futrzarskich 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 15.11.Z 
 

 Wyprawa skór, 
garbowanie; 
wyprawa i 
barwienie skór 
futerkowych 
 

25 
 

  
 

 Produkcja 
wyrobów z 
drewna lub 
korka (oprócz 
produkcji 
mebli) 
 

 dot. wyłącznie produkcji wyrobów z drewna lub korka (z wyłączeniem 
produkcji mebli), określonej w grupowaniach NICE: 251, 252, 253, 254, 
255, 259 
 

 
 

 251 
 

 Piłowanie i 
przemysłowa 
obróbka 
drewna 
 

  
 

 ex 
20.10.A 
 

 Produkcja 
wyrobów 
tartacznych dot. 
wyłącznie 
piłowania i 
przemysłowej 
obróbki drewna 
 

  
 

 ex 
16.10.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
tartacznych dot. 
wyłącznie 
piłowania i 
przemysłowej 
obróbki drewna 
oraz działalności 
usługowej w 
zakresie 
impregnowania 
drewna 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 20.10.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
impregnowania 
drewna 
 

  
 

  
 

 
 

 252 
 

 Produkcja 
półfabrykatów z 
drewna 
 

  
 

 ex 
20.10.A 
 

 Produkcja 
wyrobów 
tartacznych dot. 
wyłącznie 
produkcji 

  
 

 ex 
16.10.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
tartacznych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
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półfabrykatów z 
drewna 
(drewnianych 
materiałów 
podłogowych 
niepołączonych, 
wełny drzewnej, 
mączki 
drzewnej, 
wiórów)  
 

półfabrykatów z 
drewna 
(drewnianych 
materiałów 
podłogowych 
niepołączonych, 
wełny drzewnej, 
mączki 
drzewnej, 
wiórów)  
 

 
 

 253 
 

 Seryjna 
produkcja 
drewnianych 
elementów 
budowlanych, 
w tym 
podłogowych 
 

  
 

 ex 
20.10.A 
 

 Produkcja 
wyrobów 
tartacznych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
drewnianych 
podkładów 
kolejowych 
 

  
 

 ex 
16.10.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
tartacznych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
drewnianych 
podkładów 
kolejowych 
 

 
 

  
 

  
 

 20.20.Z 
 

 Produkcja 
arkuszy 
fornirowych; 
produkcja płyt i 
sklejek 
 

  
 

 16.21.Z 
 

 Produkcja 
arkuszy 
fornirowych i płyt 
wykonanych na 
bazie drewna 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
20.30.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
stolarskich i 
ciesielskich dla 
budownictwa 
dot. wyłącznie 
produkcji 
drewnianych 
bloków 
parkietowych, 
klepek itp. 
połączonych w 
formę płyt oraz 
pozostałych 
wyrobów 
stolarskich i 
ciesielskich dla 
budownictwa 
 

  
 

 16.22.Z 
 

 Produkcja 
gotowych 
parkietów 
podłogowych 
podklasa nie 
obejmuje 
instalowania 
(montażu) 
drewnianych 
wyrobów 
stolarskich i 
ciesielskich dla 
budownictwa, 
własnej 
produkcji 
(43.32.Z)  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 16.23.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
stolarskich i 
ciesielskich dla 
budownictwa 
podklasa nie 
obejmuje 
instalowania 
(montażu) 
elementów 
pokryć 
dachowych, 
własnej 
produkcji 
(43.91.Z)  
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 254 
 

 Produkcja 
pojemników z 
drewna 
 

  
 

 20.40.Z 
 

 Produkcja 
opakowań 
drewnianych 
 

  
 

 16.24.Z 
 

 Produkcja 
opakowań 
drewnianych 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.19.Z)  
 

 
 

 255 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
drewna (oprócz 
mebli) 
 

  
 

 20.51.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
drewna 
 

  
 

 ex 
16.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
drewna; 
produkcja 
wyrobów z 
korka, słomy i 
materiałów 
używanych do 
wyplatania dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z 
drewna; 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.19.Z)  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
trumien 
 

 
 

 259 
 

 Produkcja 
wyrobów ze 
słomy, korka, 
wikliny (w tym 
koszykarskich), 
rattanu; wyrób 
szczotek i 
pędzli 
 

  
 

 20.52.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
korka, słomy i z 
materiałów 
używanych do 
wyplatania 
 

  
 

 ex 
16.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
drewna; 
produkcja 
wyrobów z 
korka, słomy i 
materiałów 
używanych do 
wyplatania dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z 
korka, słomy i 
materiałów 
używanych do 
wyplatania 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
32.99.Z 

 Produkcja 
pozostałych 
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 wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
sprzętu 
ratunkowego z 
korka 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 36.62.Z 
 

 Produkcja 
mioteł, szczotek 
i pędzli 
 

  
 

 32.91.Z 
 

 Produkcja 
mioteł, szczotek 
i pędzli 
 

26 
 

  
 

 Produkcja 
mebli z drewna 
 

 dot. wyłącznie produkcji mebli z drewna, określonej w grupowaniu 
NICE 260 
 

 
 

 260 
 

 Produkcja 
mebli z drewna 
 

  
 

 ex 
36.11.Z 
 

 Produkcja 
krzeseł i mebli 
do siedzenia 
dot. wyłącznie 
produkcji mebli z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
30.11.Z 
 

 Produkcja 
statków i 
konstrukcji 
pływających dot. 
wyłącznie 
produkcji 
siedzeń dla 
statków i 
konstrukcji 
pływających, z 
drewna 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
30.20.Z 
 

 Produkcja 
lokomotyw 
kolejowych oraz 
taboru 
szynowego dot. 
wyłącznie 
produkcji 
siedzeń dla 
taboru 
szynowego, z 
drewna 
 

  
 

 ex 
31.01.Z 
 

 Produkcja mebli 
biurowych i 
sklepowych dot. 
wyłącznie 
produkcji krzeseł 
i siedzeń, z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
31.02.Z 
 

 Produkcja mebli 
kuchennych dot. 
wyłącznie 
produkcji krzeseł 
i siedzeń, z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
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do wyplatania 
 

  
 

 ex 
31.09.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
mebli dot. 
wyłącznie 
produkcji krzeseł 
i mebli 
ogrodowych do 
siedzenia, z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
36.12.Z 
 

 Produkcja mebli 
biurowych i 
sklepowych 
pozostała dot. 
wyłącznie 
produkcji mebli 
biurowych i 
sklepowych z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
31.01.Z 
 

 Produkcja mebli 
biurowych i 
sklepowych dot. 
wyłącznie 
produkcji mebli 
biurowych i 
sklepowych, z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
36.13.Z 
 

 Produkcja mebli 
kuchennych dot. 
wyłącznie 
produkcji mebli 
kuchennych z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
31.02.Z 
 

 Produkcja mebli 
kuchennych dot. 
wyłącznie 
produkcji mebli 
kuchennych, z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
36.14.A 
 

 Produkcja mebli 
pozostała, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji mebli 
do sypialni, 
pokoi 
wypoczynkowyc
h, ogrodów itp. z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

  
 

 ex 
31.09.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
mebli dot. 
wyłącznie 
produkcji mebli 
do sypialni, 
pokoi 
wypoczynkowyc
h, ogrodów itp. z 
drewna i 
materiałów 
przeznaczonych 
do wyplatania 
 

27 
 

  
 

 Produkcja 
papieru i 
wyrobów z 
papieru 
 

 dot. wyłącznie produkcji papieru i wyrobów z papieru, określonej w 
grupowaniach NICE: 271, 272 
 



– 14 – 

 271 
 

 Produkcja 
masy 
celulozowej, 
papieru i 
tektury 
 

  
 

 21.11.Z 
 

 Produkcja masy 
włóknistej 
 

  
 

 17.11.Z 
 

 Produkcja masy 
włóknistej 
 

  
 

  
 

 21.12.Z 
 

 Produkcja 
papieru i tektury 
 

  
 

 17.12.Z 
 

 Produkcja 
papieru i tektury 
 

 272 
 

 Produkcja 
papieru i 
tektury oraz 
wyrobów z 
masy 
celulozowej 
 

  
 

 21.21.Z 
 

 Produkcja 
papieru falistego 
i tektury falistej 
oraz opakowań 
z papieru i 
tektury 
 

  
 

 17.21.Z 
 

 Produkcja 
papieru falistego 
i tektury falistej 
oraz opakowań 
z papieru i 
tektury 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 21.22.Z 
 

 Produkcja 
papierowych 
artykułów 
gospodarstwa 
domowego, 
toaletowych i 
sanitarnych 
 

  
 

 17.22.Z 
 

 Produkcja 
artykułów 
gospodarstwa 
domowego, 
toaletowych i 
sanitarnych 
 

  
 

  
 

  
 

 21.23.Z 
 

 Produkcja 
papierowych 
artykułów 
piśmiennych 
 

  
 

 17.23.Z 
 

 Produkcja 
artykułów 
piśmiennych 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
21.24.Z 
 

 Produkcja tapet 
dot. wyłącznie 
produkcji tapet 
papierowych i z 
podobnych 
pokryć 
ściennych, 
włącznie z 
tapetami 
papierowymi 
pokrywanymi 
winylem 
 

  
 

 ex 
17.24.Z 
 

 Produkcja tapet 
dot. wyłącznie 
produkcji tapet 
papierowych i z 
podobnych 
pokryć 
ściennych, 
włącznie z 
tapetami 
papierowymi 
pokrywanymi 
winylem 
 

  
 

  
 

  
 

 21.25.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
artykułów z 
papieru i tektury, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 17.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
papieru i tektury 
 

28 
 

 280 
 

 Poligrafia, 
działalność 
wydawnicza i 
branże 
pokrewne 
 

 dot. wyłącznie działalności poligraficznej, wydawniczej i branż 
pokrewnych, określonej w grupowaniu NICE 280 
 

  
 

 22.11.Z 
 

 Wydawanie 
książek 
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
drukowanych 
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globusów 
 

  
 

  
 

  
 

 58.11.Z 
 

 Wydawanie 
książek 
 

  
 

  
 

  
 

 58.12.Z 
 

 Wydawanie 
wykazów oraz 
list (np. 
adresowych, 
telefonicznych) 
 

  
 

 22.12.Z 
 

 Wydawanie 
gazet 
 

  
 

 58.13.Z 
 

 Wydawanie 
gazet 
 

  
 

 22.13.Z 
 

 Wydawanie 
czasopism i 
wydawnictw 
periodycznych 
 

  
 

 58.14.Z 
 

 Wydawanie 
czasopism i 
pozostałych 
periodyków 
 

  
 

 22.14.Z 
 

 Wydawanie 
nagrań 
dźwiękowych 
 

  
 

 59.20.Z 
 

 Działalność w 
zakresie nagrań 
dźwiękowych i 
muzycznych 
 

  
 

 22.15.Z 
 

 Działalność 
wydawnicza 
pozostała 
 

  
 

 ex 
58.19.Z 
 

 Pozostała 
działalność 
wydawnicza z 
wyłączeniem 
wydawania 
znaczków, 
katalogów, 
materiałów 
reklamowych i 
pozostałych 
wyrobów 
drukowanych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a 
 

  
 

 22.21.Z 
 

 Drukowanie 
gazet 
 

  
 

 18.11.Z 
 

 Drukowanie 
gazet 
 

  
 

 22.22.Z 
 

 Działalność 
poligraficzna 
pozostała, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 ex 
17.23.Z 
 

 Produkcja 
artykułów 
piśmiennych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
edukacyjnych i 
komercyjnych 
artykułów 
piśmiennych 
(notesy, 
segregatory, 
rejestry, księgi 
rachunkowe, 
formularze 
handlowe itp.), w 
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przypadku gdy 
informacje w 
nich drukowane 
są mało istotne 
 

 18.12.Z 
 

 Pozostałe 
drukowanie 
 

 ex 
58.19.Z 
 

 Pozostała 
działalność 
wydawnicza dot. 
wyłącznie 
wydawania 
znaczków, 
katalogów, 
materiałów 
reklamowych i 
pozostałych 
wyrobów 
drukowanych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ych 
 

  
 

 22.23.Z 
 

 Introligatorstwo 
 

  
 

 18.14.Z 
 

 Introligatorstwo 
i podobne usługi 
 

  
 

 22.24.Z 
 

 Działalność 
usługowa 
związana z 
przygotowaniem 
druku 
 

  
 

 18.13.Z 
 

 Działalność 
usługowa 
związana z 
przygotowywani
em do druku 
 

  
 

 22.25.Z 
 

 Działalność 
graficzna 
pomocnicza 
 

  
 

  
 

 22.31.Z 
 

 Reprodukcja 
nagrań 
dźwiękowych 
 

  
 

 18.20.Z 
 

 Reprodukcja 
zapisanych 
nośników 
informacji 
   

 
 22.32.Z 
 

 Reprodukcja 
nagrań wideo 
 

  
 

 22.33.Z 
 

 Reprodukcja 
komputerowych 
nośników 
informacji 
 

29 
 

  
 

 Produkcja 
skóry i 
wyrobów ze 
skóry 
 

 dot. wyłącznie produkcji skóry i wyrobów ze skóry, określonej w 
grupowaniach NICE: 291, 292 
 

 291 
 

 Garbowanie i 
wyprawianie 
skór 
 

  
 

 19.10.Z 
 

 Produkcja skór 
wyprawionych 
 

  
 

 15.11.Z 
 

 Wyprawa skór, 
garbowanie; 
wyprawa i 
barwienie skór 
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futerkowych 
 

 292 
 

 Produkcja 
wyrobów ze 
skór 
wyprawionych 
 

  
 

 19.20.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
kaletniczych i 
rymarskich 
 

  
 

 15.12.Z 
 

 Produkcja toreb 
bagażowych, 
toreb ręcznych i 
podobnych 
wyrobów 
kaletniczych; 
produkcja 
wyrobów 
rymarskich 
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji pasów 
bezpieczeństwa 
dla monterów i 
innych pasów do 
celów 
zawodowych 
 

ex 
30 
 

  
 

 Produkcja 
wyrobów z 
gumy i tworzyw 
sztucznych, 
włókien 
sztucznych i 
wyrobów 
skrobiowych 
 

 dot. wyłącznie produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
włókien sztucznych i wyrobów skrobiowych, określonej w 
grupowaniach NICE: 301, 302, 303 
 

 301 
 

 Przetwórstwo 
gumy i azbestu 
 

  
 

 25.1 
 

 Produkcja 
wyrobów 
gumowych 
 

  
 

 22.1 
 

 Produkcja 
wyrobów z gumy 
 

  
 

  
 

 ex 
26.65.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
azbestowo-
cementowych, 
wiórowo-
cementowych i 
podobnych dot. 
wyłącznie 
przetwórstwa 
azbestu 
 

  
 

 ex 
23.65.Z 
 

 Produkcja 
cementu 
wzmocnionego 
włóknem dot. 
wyłącznie 
przetwórstwa 
azbestu 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
26.82.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
mineralnych 
surowców 
niemetalicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 

  
 

 ex 
23.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
mineralnych 
surowców 
niemetalicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
przetwórstwa 
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przetwórstwa 
azbestu 
 

azbestu 
 

 302 
 

 Przetwórstwo 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 25.21.Z 
 

 Produkcja płyt, 
arkuszy, rur i 
kształtowników z 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 22.21.Z 
 

 Produkcja płyt, 
arkuszy, rur i 
kształtowników z 
tworzyw 
sztucznych 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.19.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

 25.22.Z 
 

 Produkcja 
opakowań z 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 22.22.Z 
 

 Produkcja 
opakowań z 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 25.23.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
tworzyw 
sztucznych dla 
budownictwa 
 

  
 

 22.23.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów dla 
budownictwa z 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 ex 
27.32.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
elektronicznych i 
elektrycznych 
przewodów i 
kabli dot. 
wyłącznie 
produkcji 
elementów 
izolacyjnych z 
tworzyw 
sztucznych dla 
elektrycznych 
przewodów i 
kabli 
 

  
 

 25.24.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 22.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 ex 
27.33.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
instalacyjnego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
elementów 
nieprzewodzący
ch prądu z 
tworzyw 
sztucznych do 
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sprzętu 
instalacyjnego, 
włączając 
skrzynki 
przyłączeniowe 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
kasków 
ochronnych i 
pozostałego 
sprzętu 
ochronnego do 
użytku 
osobistego, z 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
37.20.Z 
 

 Przetwarzanie 
odpadów 
niemetalowych, 
włączając 
wyroby 
wybrakowane 
dot. wyłącznie 
przetwarzania 
odpadów z 
tworzyw 
sztucznych 
(recyklingu)  
 

  
 

 ex 
38.32.Z 
 

 Odzysk 
surowców z 
materiałów 
segregowanych 
dot. wyłącznie 
przetwarzania 
odpadów z 
tworzyw 
sztucznych 
(recyklingu)  
 

 303 
 

 Produkcja 
włókien 
sztucznych 
 

  
 

 24.70.Z 
 

 Produkcja 
włókien 
chemicznych 
 

  
 

 20.60.Z 
 

 Produkcja 
włókien 
chemicznych 
 

ex 
31 
 

  
 

 Przemysł 
chemiczny 
 

 dot. wyłącznie przemysłu chemicznego, określonego w grupowaniach 
NICE: 311, 312 i 313 
 

 311 
 

 Produkcja 
surowców 
chemicznych i 
dalsze  ich 
przetwórstwo 
 

  
 

 24.11.Z 
 

 Produkcja 
gazów 
technicznych 
 

  
 

 20.11.Z 
 

 Produkcja 
gazów 
technicznych 
 

  
 

 24.12.Z 
 

 Produkcja 
barwników i 
pigmentów 
 

  
 

 20.12.Z 
 

 Produkcja 
barwników i 
pigmentów 
 

  
 

 24.13.Z 
 

 Produkcja 
chemikaliów 
nieorganicznych 
podstawowych 
pozostałych 
 

  
 

 20.13.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
podstawowych 
chemikaliów 
nieorganicznych 
 

   24.14.Z  Produkcja    ex  Wytwarzanie i 
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  chemikaliów 
organicznych 
podstawowych 
pozostałych 
 

 19.10.Z 
 

przetwarzanie 
koksu dot. 
wyłącznie 
produkcji paku i 
koksu pakowego 
 

  
 

  
 

 20.14.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
podstawowych 
chemikaliów 
organicznych 
 

  
 

 ex 
24.15.Z 
 

 Produkcja 
nawozów i 
związków 
azotowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
związków 
azotowych 
 

  
 

 ex 
20.15.Z 
 

 Produkcja 
nawozów i 
związków 
azotowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
związków 
azotowych 
 

 
 

  
 

 24.16.Z 
 

 Produkcja 
tworzyw 
sztucznych 
 

  
 

 20.16.Z 
 

 Produkcja 
tworzyw 
sztucznych w 
formach 
podstawowych 
 

 
 

  
 

 24.17.Z 
 

 Produkcja 
kauczuku 
syntetycznego 
 

  
 

 20.17.Z 
 

 Produkcja 
kauczuku 
syntetycznego w 
formach 
podstawowych 
 

  
 

 24.41.Z 
 

 Produkcja 
podstawowych 
substancji 
farmaceutyczny
ch 
 

  
 

 21.10.Z 
 

 Produkcja 
podstawowych 
substancji 
farmaceutycznyc
h 
 

  
 

 ex 
24.51.Z 
 

 Produkcja 
środków 
myjących i 
czyszczących 
dot. wyłącznie 
produkcji 
surowej 
gliceryny 
 

  
 

 ex 
20.41.Z 
 

 Produkcja 
mydła i 
detergentów, 
środków 
myjących i 
czyszczących 
dot. wyłącznie 
produkcji 
surowej 
gliceryny 
 

 312 
 

 
Wyspecjalizow
ana produkcja 
wyrobów 
chemicznych, 
głównie dla 
celów 
przemysłowych 
i rolniczych (w 

 ex 
15.4 
 

  
 

 Produkcja 
olejów i 
tłuszczów 
pochodzenia 
roślinnego i 
zwierzęcego 
dot. wyłącznie 
produkcji olejów 
i tłuszczów 

 ex 
10.4 
 

  
 

 Produkcja 
olejów i 
tłuszczów 
pochodzenia 
roślinnego i 
zwierzęcego dot. 
wyłącznie 
produkcji olejów 
i tłuszczów 



– 21 – 

tym produkcja - 
na cele 
przemysłowe - 
tłuszczów i 
olejów 
pochodzenia 
roślinnego lub 
zwierzęcego, 
wg grupy ISIC 
312) 
 

pochodzenia 
roślinnego i 
zwierzęcego na 
cele 
przemysłowe i 
rolnicze 
 

pochodzenia 
roślinnego i 
zwierzęcego na 
cele 
przemysłowe i 
rolnicze 
 

  
 

  
 

 ex 
24.15.Z 
 

 Produkcja 
nawozów i 
związków 
azotowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
nawozów 
 

  
 

 ex 
20.15.Z 
 

 Produkcja 
nawozów i 
związków 
azotowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
nawozów 
 

  
 

  
 

 24.20.Z 
 

 Produkcja 
pestycydów i 
pozostałych 
środków 
agrochemicznyc
h 
 

  
 

 20.20.Z 
 

 Produkcja 
pestycydów i 
pozostałych 
środków 
agrochemicznyc
h 
 

  
 

 ex 
24.30.Z 
 

 Produkcja farb i 
lakierów dot. 
wyłącznie 
produkcji farb i 
lakierów na cele 
przemysłowe i 
rolnicze 
 

  
 

 ex 
20.30.Z 
 

 Produkcja farb, 
lakierów i 
podobnych 
powłok, farb 
drukarskich i 
mas 
uszczelniających 
dot. wyłącznie 
produkcji farb i 
lakierów na cele 
przemysłowe i 
rolnicze 
 

  
 

 ex 
24.61.Z 
 

 Produkcja 
materiałów 
wybuchowych z 
wyłączeniem 
produkcji 
fajerwerków i 
ogni sztucznych 
 

  
 

 ex 
20.51.Z 
 

 Produkcja 
materiałów 
wybuchowych z 
wyłączeniem 
produkcji 
fajerwerków i 
ogni sztucznych 
 

  
 

 ex 
24.62.Z 
 

 Produkcja 
klejów i żelatyn 
dot. wyłącznie 
produkcji na 
cele 
przemysłowe 
 

  
 

 ex 
20.52.Z 
 

 Produkcja 
klejów dot. 
wyłącznie 
produkcji klejów 
na cele 
przemysłowe 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
20.59.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
chemicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji żelatyn 
na cele 
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przemysłowe 
 

  
 

 24.63.Z 
 

 Produkcja 
olejków 
eterycznych 
 

  
 

 20.53.Z 
 

 Produkcja 
olejków 
eterycznych 
 

  
 

 ex 
24.66.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
chemicznych 
pozostałych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
produkcji 
pozostałych 
wyrobów 
chemicznych na 
cele 
przemysłowe, 
włącznie z 
produkcją 
chemicznie 
modyfikowanych 
olejów i 
tłuszczów 
 

  
 

 ex 
20.59.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
chemicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji na cele 
przemysłowe, 
włącznie z 
produkcją 
chemicznie 
modyfikowanych 
olejów i 
tłuszczów 
 

 
 

 313 
 

 
Wyspecjalizow
ana produkcja 
wyrobów 
chemicznych, 
głównie na 
użytek domowy 
lub biurowy 
(oprócz 
produkcji 
wyrobów 
medycznych i 
farmaceutyczn
ych - ISIC ex 
grupa 319) 
 

  
 

 ex 
24.30.Z 
 

 Produkcja farb i 
lakierów dot. 
wyłącznie 
produkcji farb i 
lakierów do 
użytku 
domowego 
 

  
 

 ex 
20.30.Z 
 

 Produkcja farb, 
lakierów i 
podobnych 
powłok, farb 
drukarskich i 
mas 
uszczelniających 
dot. wyłącznie 
produkcji farb i 
lakierów do 
użytku 
domowego 
 

  
 

 ex 
24.51.Z 
 

 Produkcja 
środków 
myjących i 
czyszczących z 
wyłączeniem 
produkcji 
surowej 
gliceryny 
 

  
 

 ex 
20.41.Z 
 

 Produkcja 
mydła i 
detergentów, 
środków 
myjących i 
czyszczących z 
wyłączeniem 
produkcji 
surowej 
gliceryny 
 

  
 

 ex 
20.42.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
kosmetycznych i 
toaletowych dot. 
wyłącznie 
produkcji mydła 
kosmetycznego 
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 24.52.Z 
 

 Produkcja 
artykułów 
kosmetycznych i 
toaletowych 
 

  
 

 ex 
20.42.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
kosmetycznych i 
toaletowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
pozostałych 
artykułów 
kosmetycznych i 
toaletowych, 
innych niż mydło 
kosmetyczne 
 

  
 

 ex 
24.61.Z 
 

 Produkcja 
materiałów 
wybuchowych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
fajerwerków i 
ogni sztucznych 
 

  
 

 ex 
20.51.Z 
 

 Produkcja 
materiałów 
wybuchowych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
fajerwerków i 
ogni sztucznych 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
24.62.Z 
 

 Produkcja 
klejów i żelatyn 
dot. wyłącznie 
produkcji klejów 
i żelatyn na 
użytek 
gospodarstw 
domowych lub 
biurowy 
 

  
 

 ex 
20.52.Z 
 

 Produkcja 
klejów dot. 
wyłącznie 
produkcji klejów 
na użytek 
gospodarstw 
domowych lub 
biurowy 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
20.59.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
chemicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji żelatyn 
na użytek 
gospodarstw 
domowych 
 

 
 

  
 

  
 

 24.64.Z 
 

 Produkcja 
chemikaliów 
fotograficznych 
 

  
 

 ex 
20.59.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
chemicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
wyrobów 
chemicznych do 
zastosowań 
fotograficznych 
 

 
 

  
 

  
 

 24.65.Z 
 

 Produkcja 
niezapisanych 
nośników 
informacji 

  
 

 26.80.Z 
 

 Produkcja 
magnetycznych i 
optycznych 
niezapisanych 
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 nośników 
informacji 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
36.63.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
pozostała, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
produkcji świec, 
zapałek, taśm 
nasączonych 
tuszem i innych 
wyrobów 
chemicznych do 
użytku 
domowego i 
biurowego gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
nych(z 
wyłączeniem 
produkcji tuszu 
do użytku 
bezpośredniego 
- 24.66.Z)  
 

  
 

 ex 
20.51.Z 
 

 Produkcja 
materiałów 
wybuchowych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
zapałek 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
22.19.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z gumy 
dot. wyłącznie 
produkcji 
szczotek 
gumowych, 
cybuchów fajek, 
grzebieni, 
spinek, szpilek, 
wałków do 
włosów i 
podobnych 
artykułów z 
ebonitu 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
22.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
tworzyw 
sztucznych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
cygarniczek, 
grzebieni, 
wałków do 
włosów, 
drobnych 
artykułów, z 
tworzyw 
sztucznych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji taśm 
nasączonych 
tuszem do 
maszyn do 
pisania i 
poduszek do 
tuszu, produkcji 
świec i innych 
wyrobów 
chemicznych do 
użytku 
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domowego i 
biurowego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ych 
 

32 
 

  
 

 Przemysł 
naftowy 
 

 dot. wyłącznie przemysłu naftowego, określonego w grupowaniu NICE 
320 
 

 320 
 

 Przemysł 
naftowy 
 

  
 

 23.20.A 
 

 Wytwarzanie 
produktów 
rafinacji ropy 
naftowej 
 

  
 

 19.20.Z 
 

 Wytwarzanie i 
przetwarzanie 
produktów 
rafinacji ropy 
naftowej 
   

 
  
 

 23.20.B 
 

 Przetwarzanie 
produktów 
rafinacji ropy 
naftowej 
 

  
 

  
 

33 
 

  
 

 Produkcja 
wyrobów z 
niemetalicznyc
h surowców 
mineralnych 
 

 dot. wyłącznie produkcji wyrobów z niemetalicznych surowców 
mineralnych, określonej w grupowaniach NICE: 331, 332, 333, 334, 
335 i 339 
 

 331 
 

 Produkcja 
uformowanych 
wyrobów z 
gliny 
 

  
 

 ex 
26.21.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
stołowych i 
ozdobnych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
23.41.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
stołowych i 
ozdobnych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

 ex 
26.25.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
pozostałych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
23.49.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
ceramicznych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

 ex 
26.26.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
materiałów i 
wyrobów 
ogniotrwałych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
23.20.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
ogniotrwałych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

 ex 
26.30.Z 
 

 Produkcja 
płytek 
ceramicznych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
23.31.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
kafli i płytek dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z gliny 
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 26.40.Z 
 

 Produkcja 
ceramiki 
budowlanej 
 

  
 

 23.32.Z 
 

 Produkcja 
cegieł, 
dachówek i 
materiałów 
budowlanych, z 
wypalanej gliny 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji rur 
oraz systemów 
rur z wypalanej 
gliny (33.19.Z) 
oraz ich 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 332 
 

 Produkcja 
szkła i 
wyrobów 
szklanych 
 

  
 

 26.11.Z 
 

 Produkcja szkła 
płaskiego 
 

  
 

 23.11.Z 
 

 Produkcja szkła 
płaskiego 
 

 26.12.Z 
 

 Produkcja szkła 
płaskiego 
obrobionego i 
wyrobów ze 
szkła płaskiego 
 

  
 

 23.12.Z 
 

 Kształtowanie i 
obróbka szkła 
płaskiego 
 

 26.13.Z 
 

 Produkcja szkła 
gospodarczego 
 

  
 

 23.13.Z 
 

 Produkcja szkła 
gospodarczego 
 

 26.14.Z 
 

 Produkcja 
włókien 
szklanych 
 

  
 

 23.14.Z 
 

 Produkcja 
włókien 
szklanych 
 

  
 

 26.15.Z 
 

 Produkcja szkła 
technicznego 
 

  
 

 23.19.Z 
 

 Produkcja i 
obróbka 
pozostałego 
szkła, włączając 
szkło techniczne 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji rur 
oraz systemów 
rur ze szkła w 
zakładach 
przemysłowych 
(33.19.Z) oraz 
ich instalowania 
(33.20.Z)  
 

 333 
 

 Produkcja 
wyrobów 
ceramicznych, 
w tym 
ogniotrwałych 
 

  
 

 ex 
26.21.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
stołowych i 
ozdobnych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
23.41.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
stołowych i 
ozdobnych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów z gliny 
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 26.22.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
sanitarnych 
 

  
 

 23.42.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
sanitarnych 
 

 26.23.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
izolatorów i 
osłon 
izolacyjnych 
 

  
 

 23.43.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
izolatorów i 
osłon 
izolacyjnych 
 

  
 

 26.24.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
technicznych, 
pozostałych 
 

  
 

 23.44.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
technicznych 
wyrobów 
ceramicznych 
 

  
 

 ex 
26.25.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
wyrobów 
pozostałych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
23.49.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
ceramicznych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
26.26.Z 
 

 Produkcja 
ceramicznych 
materiałów i 
wyrobów 
ogniotrwałych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

  
 

 ex 
23.20.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
ogniotrwałych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów z gliny 
 

 334 
 

 Produkcja 
cementu, 
wapna i gipsu 
 

  
 

 26.51.Z 
 

 Produkcja 
cementu 
 

  
 

 23.51.Z 
 

 Produkcja 
cementu 
 

  
 

  
 

 26.52.Z 
 

 Produkcja 
wapna 
 

  
 

 23.52.Z 
 

 Produkcja 
wapna i gipsu 
 

  
 

  
 

 26.53.Z 
 

 Produkcja gipsu 
 

  
 

 335 
 

 Produkcja 
uformowanych 
elementów z 
betonu, 
cementu i 
gipsu 
 

  
 

 ex 
26.61.Z 
 

 Produkcja 
betonowych 
wyrobów 
budowlanych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

  
 

 ex 
23.61.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
budowlanych z 
betonu z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

  
 

 26.62.Z 
 

 Produkcja 
gipsowych 
wyrobów dla 
budownictwa 
 

  
 

 23.62.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
budowlanych z 
gipsu 
 

   26.65.Z  Produkcja    23.65.Z  Produkcja 
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  wyrobów 
azbestowo-
cementowych, 
wiórowo-
cementowych i 
podobnych 
 

  cementu 
wzmocnionego 
włóknem 
 

  
 

 ex 
26.66.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
betonowych, 
cementowych i 
gipsowych z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

  
 

 ex 
23.69.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
betonu, gipsu i 
cementu z 
wyłączeniem 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

 339 
 

 Obróbka 
kamienia i 
produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
niemetalicznyc
h surowców 
mineralnych 
 

  
 

 ex 
26.61.Z 
 

 Produkcja 
betonowych 
wyrobów 
budowlanych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

  
 

 ex 
23.61.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
budowlanych z 
betonu dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

  
 

  
 

 ex 
26.66.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
betonowych, 
cementowych i 
gipsowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

  
 

 ex 
23.69.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
betonu, gipsu i 
cementu dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów ze 
sztucznego 
kamienia 
 

  
 

  
 

 26.70.Z 
 

 Cięcie, 
formowanie i 
wykończanie 
kamienia 
ozdobnego i 
kamieni dla 
budownictwa 
 

  
 

 23.70.Z 
 

 Cięcie, 
formowanie i 
wykończanie 
kamienia 
 

  
 

  
 

 26.81.Z 
 

 Produkcja 
technicznych 
wyrobów 
ściernych 
 

  
 

 23.91.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
ściernych 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
kamieni 
młyńskich, 
szlifierskich, 
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polerskich itp. 
(33.19.Z) oraz 
ich instalowania 
(33.20.Z)  
 

 
 

  
 

  
 

 26.82.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
mineralnych 
surowców 
niemetalicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 23.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów z 
mineralnych 
surowców 
niemetalicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a 
 

34 
 

  
 

 Produkcja i 
wstępna 
obróbka żelaza 
i metali 
nieżelaznych 
 

 dot. wyłącznie produkcji i wstępnej obróbki żelaza i metali 
nieżelaznych, określonej w grupowaniach NICE: 341, 342, 343, 344, 
345 
 

 
 

 341 
 

 Stal i przemysł 
stalowy 
(zgodnie z 
definicją 
Traktatu 
ustanawiająceg
o Europejską 
Wspólnotę 
Węgla i Stali, w 
tym koksownie 
należące do 
hut stali) 
 

  
 

 27.10.Z 
 

 Produkcja 
żeliwa i stali 
oraz stopów 
żelaza 
 

  
 

 24.10.Z 
 

 Produkcja 
surówki, 
żelazostopów, 
żeliwa i stali 
oraz wyrobów 
hutniczych 
 

 342 
 

 Produkcja rur 
stalowych 
 

  
 

 ex 
27.22.Z 
 

 Produkcja rur 
stalowych, 
przewodów 
rurowych i profili 
drążonych dot. 
wyłącznie 
produkcji rur 
stalowych 
 

  
 

 ex 
24.20.Z 
 

 Produkcja rur, 
przewodów, 
kształtowników 
zamkniętych i 
łączników, ze 
stali dot. 
wyłącznie 
produkcji rur 
stalowych 
 

 343 
 

 Ciągnienie 
drutów, 
ciągnienie na 
zimno taśm, 
walcowanie na 
zimno taśm, 
formowanie na 
zimno 
 

  
 

 27.31.Z 
 

 Produkcja 
sztab, prętów i 
profili 
ciągnionych na 
zimno 
 

  
 

 24.31.Z 
 

 Produkcja 
prętów 
ciągnionych na 
zimno 
 

  
 

  
 

 27.32.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
płaskich 
walcowanych na 
zimno 
 

  
 

 24.32.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
płaskich 
walcowanych na 
zimno 
 

  
 

  
 

 27.33.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
formowanych na 

  
 

 24.33.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
formowanych na 
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zimno 
 

zimno 
 

  
 

  
 

 27.34.Z 
 

 Produkcja 
drutów 
 

  
 

 24.34.Z 
 

 Produkcja drutu 
 

  
 

  
 

 ex 
27.42.Z 
 

 Produkcja 
aluminium dot. 
wyłącznie 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

 ex 
24.42.B 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
aluminium i 
stopów 
aluminium dot. 
wyłącznie 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

  
 

 ex 
27.43.Z 
 

 Produkcja 
ołowiu, cynku i 
cyny dot. 
wyłącznie 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

 ex 
24.43.Z 
 

 Produkcja 
ołowiu, cynku i 
cyny dot. 
wyłącznie 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

  
 

 ex 
27.44.B 
 

 Produkcja 
wyrobów 
miedzianych w 
postaci 
półproduktów 
dot. wyłącznie 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

 ex 
24.44.Z 
 

 Produkcja 
miedzi dot. 
wyłącznie 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

  
 

 ex 
27.45.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
metali 
nieżelaznych 
dot. wyłącznie 
produkcji drutów 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

 ex 
24.45.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
metali 
nieżelaznych 
dot. wyłącznie 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

 344 
 

 Produkcja i 
wstępna 
obróbka metali 
nieżelaznych 
 

  
 

 27.41.Z 
 

 Produkcja 
metali 
szlachetnych 
 

  
 

 24.41.Z 
 

 Produkcja 
metali 
szlachetnych 
 

  
 

 ex 
27.42.Z 
 

 Produkcja 
aluminium z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

 24.42.A 
 

 Produkcja 
aluminium 
hutniczego 
 

  
 

  
 

 ex 
24.42.B 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
aluminium i 
stopów 
aluminium z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
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ciągnienie 
 

  
 

 ex 
27.43.Z 
 

 Produkcja 
ołowiu, cynku i 
cyny z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

 ex 
24.43.Z 
 

 Produkcja 
ołowiu, cynku i 
cyny z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

  
 

  
 

 27.44.A 
 

 Produkcja 
miedzi 
nieobrobionej 
 

  
 

 ex 
24.44.Z 
 

 Produkcja 
miedzi z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
27.44.B 
 

 Produkcja 
wyrobów 
miedzianych w 
postaci 
półproduktów z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
27.45.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
metali 
nieżelaznych z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

  
 

 ex 
24.45.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
metali 
nieżelaznych z 
wyłączeniem 
produkcji drutu 
poprzez 
ciągnienie 
 

 345 
 

 Odlewnictwo 
żelaza i metali 
nieżelaznych 
 

  
 

 27.51.Z 
 

 Odlewnictwo 
żeliwa 
 

  
 

 24.51.Z 
 

 Odlewnictwo 
żeliwa 
 

  
 

  
 

 27.52.Z 
 

 Odlewnictwo 
staliwa 
 

  
 

 24.52.Z 
 

 Odlewnictwo 
staliwa 
 

  
 

  
 

 27.53.Z 
 

 Odlewnictwo 
metali lekkich 
 

  
 

 24.53.Z 
 

 Odlewnictwo 
metali lekkich 
 

  
 

  
 

 27.54.A 
 

 Odlewnictwo 
miedzi i stopów 
miedzi 
 

  
 

 24.54.A 
 

 Odlewnictwo 
miedzi i stopów 
miedzi 
 

  
 

  
 

 27.54.B 
 

 Odlewnictwo 
pozostałych 
metali 
nieżelaznych, z 
wyłączeniem 
odlewnictwa 
miedzi i stopów 
miedzi 
 

  
 

 24.54.B 
 

 Odlewnictwo 
pozostałych 
metali 
nieżelaznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
e 
 

35 
 

  
 

 Produkcja 
wyrobów 
metalowych 

 dot. wyłącznie produkcji wyrobów metalowych (z wyłączeniem 
maszyn, urządzeń i środków transportu), określonej w grupowaniach 
NICE: 351, 352, 353, 354, 355, 359 
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(oprócz 
maszyn, 
urządzeń i 
środków 
transportu) 
 

 

 351 
 

 Kucie, 
wytłaczanie i 
prasowanie 
 

  
 

 ex 
28.40.Z 
 

 Kucie, 
prasowanie, 
wytłaczanie i 
walcowanie 
metali; 
metalurgia 
proszków dot. 
wyłącznie kucia, 
prasowania i 
wytłaczania 
metali 
 

  
 

 ex 
25.50.Z 
 

 Kucie, 
prasowanie, 
wytłaczanie i 
walcowanie 
metali; 
metalurgia 
proszków dot. 
wyłącznie kucia, 
prasowania i 
wytłaczania 
metali 
 

 352 
 

 Druga faza 
obróbki i 
obróbka 
powierzchniow
a 
 

  
 

 28.51.Z 
 

 Obróbka metali 
i nakładanie 
powłok na 
metale 
 

  
 

 25.61.Z 
 

 Obróbka metali 
i nakładanie 
powłok na 
metale 
 

  
 

  
 

 28.52.Z 
 

 Obróbka 
mechaniczna 
elementów 
metalowych 
 

  
 

 25.62.Z 
 

 Obróbka 
mechaniczna 
elementów 
metalowych 
 

 353 
 

 Produkcja 
konstrukcji 
metalowych 
 

  
 

 28.11 
 

 Produkcja 
konstrukcji 
metalowych i ich 
części 
 

  
 

 ex 
24.33.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
formowanych na 
zimno dot. 
wyłącznie 
produkcji płyt 
wielowarstwowy
ch z blachy 
stalowej 
 

  
 

 25.11.Z 
 

 Produkcja 
konstrukcji 
metalowych i ich 
części podklasa 
nie obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
budynków 
prefabrykowany
ch i konstrukcji 
metalowych 
(33.11.Z)  
 

 354 
 

 Produkcja 
kotłów i 
przemysłowych 
profili wklęsłych 
 

  
 

 ex 
27.31.Z 
 

 Produkcja 
sztab, prętów i 
profili 
ciągnionych na 
zimno dot. 
wyłącznie 
produkcji profili 
wklęsłych 

  
 

 ex 
24.31.Z 
 

 Produkcja 
prętów 
ciągnionych na 
zimno dot. 
wyłącznie 
produkcji profili 
wklęsłych 
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 ex 
28.22.Z 
 

 Produkcja 
grzejników i 
kotłów 
centralnego 
ogrzewania dot. 
wyłącznie 
produkcji kotłów 
centralnego 
ogrzewania 
 

  
 

 ex 
25.21.Z 
 

 Produkcja 
grzejników i 
kotłów 
centralnego 
ogrzewania dot. 
wyłącznie 
produkcji kotłów 
centralnego 
ogrzewania 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.11.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 355 
 

 Produkcja 
narzędzi, 
sprzętu oraz 
innych 
wyrobów 
gotowych z 
metalu (oprócz 
sprzętu 
elektrycznego) 
 

  
 

 28.61.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
nożowniczych i 
sztućców 
 

  
 

 ex 
25.71.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
nożowniczych i 
sztućców z 
wyłączeniem 
produkcji szabli, 
szpad, 
bagnetów itp. 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.11.Z)  
 

  
 

 28.62.Z 
 

 Produkcja 
narzędzi 
 

  
 

 25.73.Z 
 

 Produkcja 
narzędzi 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.11.Z)  
 

  
 

 29.43.A 
 

 Produkcja 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 ex 
28.49.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych 
podklasa nie 
obejmuje 
maszyn i 
urządzeń 
objętych 
grupowaniem 
NICE 363 
 

  
 

 28.63.Z 
 

 Produkcja 
zamków i 
zawiasów 
 

  
 

 25.72.Z 
 

 Produkcja 
zamków i 
zawiasów 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
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(33.11.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

 28.71.Z 
 

 Produkcja 
pojemników 
metalowych 
 

  
 

 25.91.Z 
 

 Produkcja 
pojemników 
metalowych 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy 
konserwacji 
(33.11.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

 28.72.Z 
 

 Produkcja 
opakowań z 
metali lekkich 
 

  
 

 25.92.Z 
 

 Produkcja 
opakowań z 
metali 
 

  
 

  
 

  
 

 28.73.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów z drutu 
 

  
 

 ex 
25.93.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
drutu, 
łańcuchów i 
sprężyn dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyrobów z drutu 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 28.74.Z 
 

 Produkcja 
złączy, śrub, 
łańcuchów i 
sprężyn 
 

  
 

 ex 
25.93.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
drutu, 
łańcuchów i 
sprężyn dot. 
wyłącznie 
produkcji 
łańcuchów i 
sprężyn 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 25.94.Z 
 

 Produkcja 
złączy i śrub 
 

  
 

 28.75.A 
 

 Produkcja 
wyrobów 
metalowych 
przeznaczonych 
do łazienek i 
kuchni 
 

  
 

 ex 
25.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
gotowych 
wyrobów 
metalowych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
wyrobów 
metalowych 
przeznaczonych 
do łazienek, 
kuchni podklasa 
nie obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.11.Z) oraz 
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instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

 28.75.B 
 

 Produkcja 
pozostałych 
gotowych 
wyrobów 
metalowych 
 

  
 

 ex 
25.71.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
nożowniczych i 
sztućców dot. 
wyłącznie 
produkcji szabli, 
szpad, 
bagnetów itp. 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.11.Z)  
 

  
 

 ex 
25.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
gotowych 
wyrobów 
metalowych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
pozostałych 
wyrobów 
metalowych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ych podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.11.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

 ex 
32.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
ochronnych 
nakryć głowy z 
metalu i 
pozostałego 
metalowego 
sprzętu 
ochronnego do 
użytku 
osobistego; 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
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(33.11.Z)  
 

 359 
 

 Pomocnicze 
rodzaje 
działalności z 
zakresu 
mechaniki 
 

  
 

 29.11.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy oraz 
konserwacji 
silników i turbin, 
z wyłączeniem 
silników 
lotniczych, 
samochodowych 
i motocyklowych 
 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
silników i turbin, 
z wyłączeniem 
silników 
lotniczych, 
samochodowych 
i motocyklowych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
silników i turbin, 
z wyłączeniem 
silników 
lotniczych, 
samochodowych 
i motocyklowych 
 

  
 

 29.24.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
maszyn 
ogólnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
pozostałych 
maszyn 
ogólnego 
przeznaczenia 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.13.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
urządzeń 
elektronicznych i 
optycznych dot. 
wyłącznie 
naprawy 
laboratoryjnych 
ultradźwiękowyc
h urządzeń 
czyszczących, 
urządzeń 
destylacyjnych i 
wirówek typu 
laboratoryjnego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
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sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
maszyn 
ogólnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ego 
 

  
 

 29.32.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
maszyn 
rolniczych i 
leśnych 
 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
wyłącznie 
naprawy maszyn 
dla rolnictwa i 
leśnictwa 
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
przemysłowych 
maszyn dla 
rolnictwa i 
leśnictwa 
 

  
 

  
 

 ex 
95.22.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
urządzeń 
gospodarstwa 
domowego oraz 
sprzętu użytku 
domowego i 
ogrodniczego 
dot. wyłącznie 
naprawy 
kosiarek do 
trawy 
 

  
 

  
 

 29.41.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
naprawy i 
konserwacji 
narzędzi 
ręcznych 
mechanicznych 
 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
narzędzi 
ręcznych 
mechanicznych 
do obróbki 
metalu 
 

  
 

  
 

 29.42.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
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instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
obrabiarek i 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych 
do obróbki 
metalu 
 

wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
obrabiarek i 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych 
do obróbki 
metalu 
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
obrabiarek i 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych 
do obróbki 
metalu 
 

  
 

  
 

 29.43.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ej 
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ego 
 

  
 

 29.52.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
maszyn dla 
górnictwa i 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
maszyn dla 
górnictwa i 
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budownictwa 
 

budownictwa 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
maszyn dla 
górnictwa i 
budownictwa 
 

  
 

 29.56.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia 
 

  
 

 ex 
33.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
maszyn dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia 
 

36 
 

  
 

 Produkcja 
maszyn i 
urządzeń 
innych niż 
elektryczne 
 

 dot. wyłącznie produkcji maszyn i urządzeń innych niż elektryczne, 
określonej w grupowaniach NICE: 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369 
 

 361 
 

 Produkcja 
ciągników oraz 
maszyn i 
urządzeń dla 
rolnictwa 
 

  
 

 29.31.Z 
 

 Produkcja 
ciągników 
rolniczych 
 

  
 

 28.30.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
rolnictwa i 
leśnictwa 
   

 
  
 

 29.32.A 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn dla 
rolnictwa i 
leśnictwa, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

  
 

 
 

 362 
 

 Produkcja 
maszyn i 
urządzeń na 
cele biurowe 

  
 

 30.01.Z 
 

 Produkcja 
maszyn 
biurowych 
 

  
 

 28.23.Z 
 

 Produkcja 
maszyn i sprzętu 
biurowego, z 
wyłączeniem 
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 komputerów i 
urządzeń 
peryferyjnych 
podklasa nie 
obejmuje 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 30.02.Z 
 

 Produkcja 
komputerów i 
pozostałych 
urządzeń do 
przetwarzania 
informacji, z 
wyłączeniem 
instalowania 
 

  
 

 26.20.Z 
 

 Produkcja 
komputerów i 
urządzeń 
peryferyjnych 
podklasa nie 
obejmuje 
instalowania 
komputerów 
dużej mocy 
(33.20.Z), 
komputerów 
osobistych i 
sprzętu 
peryferyjnego 
(62.09.Z)  
 

 363 
 

 Produkcja 
obrabiarek, w 
tym do metali 
oraz osprzętu i 
oprzyrządowan
ia wymiennego 
do nich i do 
innych 
przyrządów, 
zasilanych 
prądem 
 

  
 

 29.42.A 
 

 Produkcja 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych 
do obróbki 
metalu, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 28.41.Z 
 

 Produkcja 
maszyn do 
obróbki metalu 
 

  
 

 29.43.A 
 

 Produkcja 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 ex 
27.90.Z 
 

 Produkcja 
pozostałego 
sprzętu 
elektrycznego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
maszyn i 
aparatury do 
spawania, 
lutowania lub 
zgrzewania i ich 
części; maszyn i 
aparatury do 
natryskiwania na 
gorąco metali 
lub cermetali i 
ich części; 
produkcji części 
do pozostałego 
sprzętu 
elektrycznego; 
części 
elektrycznych 
maszyn lub 
aparatury, gdzie 
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indziej 
niesklasyfikowan
ych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 28.49.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
narzędzi 
mechanicznych 
 

 
 

 364 
 

 Produkcja 
maszyn, 
urządzeń i 
wyposażenia 
dodatkowego 
dla 
włókiennictwa 
oraz maszyn 
do szycia 
 

  
 

 ex 
29.54.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
przemysłu 
włókienniczego, 
odzieżowego i 
skórzanego dot. 
wyłącznie 
produkcji 
maszyn dla 
przemysłu 
włókienniczego i 
wyposażenia 
dodatkowego do 
nich oraz 
produkcji 
maszyn do 
szycia 
 

  
 

 ex 
28.94.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
przemysłu 
tekstylnego, 
odzieżowego i 
skórzanego dot. 
wyłącznie 
produkcji 
maszyn dla 
przemysłu 
włókienniczego i 
wyposażenia 
dodatkowego do 
nich oraz 
produkcji 
maszyn do 
szycia; podklasa 
nie obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 
 

 365 
 

 Produkcja 
maszyn, 
urządzeń i 
wyposażenia 
dla przemysłu 
spożywczego, 
w tym dla 
branży 
napojów, oraz 
dla przemysłu 
chemicznego i 
przemysłów 
pokrewnych 
 

  
 

 ex 
29.23.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń 
chłodniczych i 
wentylacyjnych, 
z wyłączeniem 
urządzeń 
przeznaczonych 
dla gospodarstw 
domowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
przemysłowych 
urządzeń 
chłodniczych i 
zamrażających 
 

  
 

 ex 
28.25.Z 
 

 Produkcja 
przemysłowych 
urządzeń 
chłodniczych i 
wentylacyjnych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
przemysłowych 
urządzeń 
chłodniczych i 
zamrażających; 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

 ex 
29.24.A 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
ogólnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa

  
 

 ex 
28.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
ogólnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
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na, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
maszyn, 
urządzeń i 
wyposażenia 
dodatkowego do 
maszyn dla 
przemysłu 
spożywczego (w 
tym produkcji 
napojów) oraz 
dla przemysłu 
chemicznego i 
przemysłów 
pokrewnych 
 

a dot. wyłącznie 
produkcji 
maszyn, 
urządzeń i 
wyposażenia 
dodatkowego do 
maszyn dla 
przemysłu 
spożywczego (w 
tym produkcji 
napojów) oraz 
dla przemysłu 
chemicznego i 
przemysłów 
pokrewnych 
 

  
 

 ex 
29.53.Z 
 

 Produkcja 
maszyn 
stosowanych w 
przetwórstwie 
żywności, 
tytoniu i 
produkcji 
napojów dot. 
wyłącznie 
produkcji 
maszyn, 
urządzeń i 
wyposażenia 
dodatkowego do 
maszyn dla 
przemysłu 
spożywczego 
(takich jak 
maszyny i 
urządzenia do 
nalewania, 
pakowania i 
ważenia) oraz 
dla przemysłu 
chemicznego i 
przemysłów 
pokrewnych 
 

  
 

 ex 
28.30.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
rolnictwa i 
leśnictwa dot. 
wyłącznie 
produkcji 
urządzeń do 
czyszczenia i 
sortowania lub 
klasyfikowania 
jaj, owoców itp. 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 28.93.Z 
 

 Produkcja 
maszyn 
stosowanych 
w przetwórstwie 
żywności, 
tytoniu i 
produkcji 
napojów 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.30.Z 
 

 Produkcja 
systemów do 
sterowania 
procesami 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
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przemysłowymi 
dot. wyłącznie 
instalowania 
systemów do 
sterowania 
procesami 
przemysłowymi 
dla przemysłu 
spożywczego 
oraz dla 
przemysłu 
chemicznego i 
przemysłów 
pokrewnych 
 

wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
systemów do 
sterowania 
procesami 
przemysłowymi 
dla przemysłu 
spożywczego 
oraz dla 
przemysłu 
chemicznego i 
przemysłów 
pokrewnych 
 

 
 

 366 
 

 Produkcja 
instalacji i 
wyposażenia 
dla kopalń, 
odlewni żelaza 
i stali 
(zlokalizowany
ch przy hutach) 
i dla 
budownictwa; 
produkcja 
urządzeń do 
mechaniczneg
o podawania 
 

  
 

 ex 
29.22.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń 
dźwigowych i 
chwytaków dot. 
wyłącznie 
produkcji 
urządzeń 
dźwigowych i 
chwytaków dla 
kopalń, odlewni 
żelaza i stali, dla 
budownictwa 
oraz produkcji 
urządzeń do 
mechanicznego 
podawania 
 

  
 

 ex 
28.22.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń 
dźwigowych i 
chwytaków dot. 
wyłącznie 
produkcji 
urządzeń 
dźwigowych i 
chwytaków dla 
kopalń, odlewni 
żelaza i stali, dla 
budownictwa 
oraz produkcji 
urządzeń do 
mechanicznego 
podawania; 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z), 
instalowania 
(33.20.Z) oraz 
naprawy, 
konserwacji i 
instalowania 
wind i schodów 
ruchomych 
(43.29.Z)  
 

  
 

 29.51.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
metalurgii 
 

  
 

 28.91.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
metalurgii 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

 29.52.A 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
górnictwa i 

  
 

 28.92.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
górnictwa i do 
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budownictwa, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

wydobywania 
oraz 
budownictwa 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

  
 

  
 

 ex 
29.56.A 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia, 
z wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
skrzynek 
formierskich, 
form 
odlewniczych do 
metali oraz 
maszyn do 
kształtowania 
form 
odlewniczych 
 

  
 

 ex 
25.73.Z 
 

 Produkcja 
narzędzi dot. 
wyłącznie 
produkcji 
skrzynek 
formierskich i 
form 
odlewniczych (z 
wyłączeniem 
wlewnic - 
28.91.Z)  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.30.Z 
 

 Produkcja 
systemów do 
sterowania 
procesami 
przemysłowymi 
dot. wyłącznie 
instalowania 
systemów do 
sterowania 
procesami 
przemysłowymi 
dla kopalń, 
odlewni żelaza i 
stali oraz dla 
budownictwa 
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
systemów do 
sterowania 
procesami 
przemysłowymi 
dla kopalń, 
odlewni żelaza i 
stali oraz dla 
budownictwa 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
34.10.D 
 

 Produkcja 
pojazdów 
samochodowych 
przeznaczonych 
do przewozu 
towarów dot. 
wyłącznie 
produkcji 
betoniarek na 
podwoziach 
samochodowych
, żurawi 

  
 

 ex 
29.10.D 
 

 Produkcja 
pojazdów 
samochodowych 
przeznaczonych 
do przewozu 
towarów dot. 
wyłącznie 
produkcji 
betoniarek na 
podwoziach 
samochodowych
, żurawi 
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samochodowych 
i samojezdnych, 
samojezdnych 
wież 
wiertniczych 
 

samochodowych 
i samojezdnych, 
samojezdnych 
wież 
wiertniczych; 
podklasa nie 
obejmuje 
instalowania 
podzespołów i 
kompletnych 
zespołów 
konstrukcyjnych 
w ramach 
procesu 
produkcyjnego 
(33.20.Z)  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
35.11.A 
 

 Produkcja 
statków, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji żurawi 
pływających i 
platform 
wiertniczych 
 

  
 

 ex 
30.11.Z 
 

 Produkcja 
statków i 
konstrukcji 
pływających dot. 
wyłącznie 
produkcji żurawi 
pływających i 
platform 
wiertniczych 
 

 367 
 

 Produkcja 
wyposażenia 
transmisyjnego 
 

  
 

 29.11.A 
 

 Produkcja 
silników i turbin, 
z wyłączeniem 
silników 
lotniczych, 
samochodowych 
i motocyklowych 
oraz działalności 
usługowej 
 

  
 

 28.11.Z 
 

 Produkcja 
silników i turbin, 
z wyłączeniem 
silników 
lotniczych, 
samochodowych 
i motocyklowych 
 

  
 

 29.14.Z 
 

 Produkcja 
łożysk, kół 
zębatych, 
przekładni 
zębatych i 
elementów 
napędowych 
 

  
 

 28.15.Z 
 

 Produkcja 
łożysk, kół 
zębatych, 
przekładni 
zębatych i 
elementów 
napędowych 
podklasa nie 
obejmuje 
naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 
 

 368 
 

 Produkcja 
maszyn i 
urządzeń do 
innych, 
specjalistyczny
ch zastosowań 

  
 

 29.55.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
przemysłu 
papierniczego 
 

  
 

 28.95.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
przemysłu 
papierniczego 
podklasa nie 
obejmuje 
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przemysłowych 
 

naprawy i 
konserwacji 
(33.12.Z) oraz 
instalowania 
(33.20.Z)  
 

 29.56.A 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia, 
z wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 ex 
28.94.Z 
 

 Produkcja 
maszyn dla 
przemysłu 
tekstylnego, 
odzieżowego i 
skórzanego dot. 
wyłącznie 
produkcji 
maszyn do 
drukowania na 
wyrobach 
tekstylnych 
 

  
 

 28.96.Z 
 

 Produkcja 
maszyn do 
obróbki gumy 
lub tworzyw 
sztucznych oraz 
wytwarzania 
wyrobów z tych 
materiałów 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
28.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ej z 
wyłączeniem 
produkcji 
sprzętu do 
osiowania i 
wyważania 
 

 369 
 

 Produkcja 
innych - 
nieelektrycznyc
h maszyn, 
urządzeń i 
wyposażenia 
 

  
 

 29.72.Z 
 

 Produkcja 
nieelektryczneg
o sprzętu 
gospodarstwa 
domowego 
 

  
 

 27.52.Z 
 

 Produkcja 
nieelektrycznego 
sprzętu 
gospodarstwa 
domowego 
 

  
 

 ex 
28.21.Z 
 

 Produkcja 
pieców, palenisk 
i palników 



– 47 – 

piecowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
nieelektrycznego 
domowego 
sprzętu 
grzejnego do 
zamontowania 
na stałe, takiego 
jak urządzenia 
wykorzystujące 
energię 
promieniowania 
słonecznego, 
ogrzewanie 
parowe, olejowe, 
gazowe i 
produkcji 
podobnych 
pieców i 
urządzeń 
grzewczych 
 

37 
 

  
 

 
Elektrotechnika 
 

 dot. wyłącznie elektrotechniki, określonej w grupowaniach NICE: 371, 
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 
 

 371 
 

 Produkcja 
elektrycznych 
drutów i kabli 
 

  
 

 31.30.Z 
 

 Produkcja 
izolowanych 
drutów i 
przewodów 
 

  
 

 ex 
26.11.Z 
 

 Produkcja 
elementów 
elektronicznych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
izolowanych 
drutów i 
przewodów w 
rodzaju 
stosowanych w 
elektronice, np. 
do drukarek, 
monitorów 
 

  
 

 ex 
27.32.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
elektronicznych i 
elektrycznych 
przewodów i 
kabli dot. 
wyłącznie 
produkcji 
pozostałych 
izolowanych 
przewodów i 
kabli 
 

  
 

 ex 
27.33.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
instalacyjnego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
elektrycznych 
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przyłączy i 
elementów 
instalacji 
 

  
 

 ex 
27.90.Z 
 

 Produkcja 
pozostałego 
sprzętu 
elektrycznego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
przewodów 
przyłączeniowyc
h do urządzeń, 
przedłużaczy 
oraz pozostałych 
wiązek kabli 
elektrycznych z 
izolowanym 
przewodem i 
złączkami 
 

 
 

 372 
 

 Produkcja 
silników, 
generatorów, 
transformatoró
w, 
przełączników i 
podobnych 
urządzeń dla 
dostarczania 
energii 
elektrycznej 
 

  
 

 31.10.A 
 

 Produkcja 
elektrycznych 
silników, prądnic 
i 
transformatorów
, z wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 ex 
26.11.Z 
 

 Produkcja 
elementów 
elektronicznych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
elektronicznych 
transformatorów 
(półprzewodniko
wych), cewek, 
przekształtników 
i pozostałych 
części 
induktorów 
 

  
 

 ex 
27.11.Z 
 

 Produkcja 
elektrycznych 
silników, prądnic 
i 
transformatorów 
dot. wyłącznie 
produkcji 
elektrycznych 
silników, prądnic 
i 
transformatorów 
 

  
 

 ex 
28.11.Z 
 

 Produkcja 
silników i turbin, 
z wyłączeniem 
silników 
lotniczych, 
samochodowych 
i motocyklowych 
dot. wyłącznie 
produkcji turbin 
wiatrowych 
 

   31.20.A  Produkcja    ex  Produkcja 
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  aparatury 
rozdzielczej i 
sterowniczej 
energii 
elektrycznej, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

 26.11.Z 
 

elementów 
elektronicznych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
elektronicznych 
złączek do 
obwodów 
drukowanych 
oraz produkcji 
elektronicznych 
przełączników 
stosowanych w 
aparaturze 
elektronicznej 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 27.12.Z 
 

 Produkcja 
aparatury 
rozdzielczej i 
sterowniczej 
energii 
elektrycznej 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
27.33.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
instalacyjnego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
wtyczek i 
gniazdek dla 
napięcia <= 
1.000 V (z 
wyłączeniem 
opraw 
oświetleniowych
), produkcji 
aparatury 
elektrycznej do 
przełączania i 
zabezpieczania 
obwodów 
elektrycznych 
dla napięcia 
<=1.000 V (z 
wyłączeniem 
bezpieczników) 
oraz 
automatycznych 
wyłączników i 
pozostałych 
ochronników 
przeciwprzepięci
owych innych 
niż 
sklasyfikowane 
w 27.90.Z 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
27.90.Z 
 

 Produkcja 
pozostałego 
sprzętu 
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elektrycznego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
ochronników 
przeciwprzepięci
owych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
31.62.A 
 

 Produkcja 
sprzętu 
elektrycznego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
generatorów 
 

  
 

 ex 
26.51.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych i 
nawigacyjnych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
generatorów 
 

 
 

 373 
 

 Produkcja 
sprzętu 
elektrycznego 
do 
bezpośrednieg
o użytku 
handlowego 
 

  
 

 ex 
31.62.A 
 

 Produkcja 
sprzętu 
elektrycznego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
sprzętu 
elektrycznego 
do 
bezpośredniego 
użytku 
handlowego 
 

  
 

 ex 
27.90.Z 
 

 Produkcja 
pozostałego 
sprzętu 
elektrycznego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
sprzętu 
elektrycznego 
do 
bezpośredniego 
użytku 
handlowego 
 

  
 

 ex 
31.61.Z 
 

 Produkcja 
wyposażenia 
elektrycznego 
do silników i 
pojazdów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyposażenia 
elektrycznego 
do 
bezpośredniego 
użytku 
handlowego 
 

  
 

 ex 
29.31.Z 
 

 Produkcja 
wyposażenia 
elektrycznego i 
elektronicznego 
do pojazdów 
silnikowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wyposażenia 
elektrycznego 
do 
bezpośredniego 
użytku 
handlowego 
 

 
 

 374 
 

 Produkcja 
sprzętu 
telekomunikacy
jnego, 

  
 

 32.20.A 
 

 Produkcja 
urządzeń 
nadawczych 
telewizyjnych i 

  
 

 ex 
26.30.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
telekomunikacyj
nego dot. 
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liczników, 
innych 
aparatów 
pomiarowych 
oraz sprzętu 
elektromedycz
nego 
 

radiowych oraz 
aparatów dla 
telefonii i 
telegrafii 
przewodowej, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

wyłącznie 
produkcji 
sprzętu 
telekomunikacyj
nego 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
33.10.A 
 

 Produkcja 
sprzętu 
medycznego i 
chirurgicznego 
oraz przyrządów 
ortopedycznych, 
mebli 
medycznych, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
sprzętu 
elektromedyczn
ego (aparaty 
terapeutyczne, 
aparaty 
rentgenowskie)  
 

  
 

 ex 
26.60.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń 
napromieniowuj
ących, sprzętu 
elektromedyczn
ego i 
elektroterapeuty
cznego dot. 
wyłącznie 
produkcji 
sprzętu 
elektromedyczn
ego (aparaty 
terapeutyczne, 
aparaty 
rentgenowskie)  
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.A 
 

 Produkcja 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych, 
badawczych, 
nawigacyjnych i 
pozostałego 
przeznaczenia, 
z wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
liczników i 
innych 
elektrycznych 
aparatów 
pomiarowych 
 

  
 

 ex 
26.51.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych i 
nawigacyjnych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
liczników i 
innych 
elektrycznych 
aparatów 
pomiarowych 
 

 
 

 375 
 

 Produkcja 
sprzętu 
elektroniczneg
o, odbiorników 
radiowych i 
telewizyjnych, 
sprzętu audio 
 

  
 

 32.10.Z 
 

 Produkcja lamp 
elektronowych i 
pozostałych 
elementów 
elektronicznych 
 

  
 

 ex 
26.11.Z 
 

 Produkcja 
elementów 
elektronicznych 
dot. wyłącznie 
produkcji lamp 
elektronowych, 
włączając lampy 
elektronopromie
niowe i 
pozostałe lampy 



– 52 – 

próżniowe i 
części, z 
wyłączeniem 
szklanych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 32.30.A 
 

 Produkcja 
odbiorników 
telewizyjnych i 
radiowych, 
urządzeń do 
rejestracji i 
odtwarzania 
dźwięku i 
obrazu, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 ex 
26.20.Z 
 

 Produkcja 
komputerów i 
urządzeń 
peryferyjnych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
projektorów 
komputerowych 
(projektorów 
wideo)  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 26.40.Z 
 

 Produkcja 
elektronicznego 
sprzętu 
powszechnego 
użytku 
 

 376 
 

 Produkcja 
urządzeń 
elektrycznych 
użytku 
domowego 
 

  
 

 29.71.Z 
 

 Produkcja 
elektrycznego 
sprzętu 
gospodarstwa 
domowego 
 

  
 

 27.51.Z 
 

 Produkcja 
elektrycznego 
sprzętu 
gospodarstwa 
domowego 
 

  
 

 ex 
28.21.Z 
 

 Produkcja 
pieców, palenisk 
i palników 
piecowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
elektrycznych 
grzejników i 
podgrzewaczy 
powietrza 
 

 377 
 

 Produkcja 
lamp i sprzętu 
oświetlenioweg
o 
 

  
 

 31.50.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
oświetleniowego 
i lamp 
elektrycznych 
 

  
 

 ex 
27.40.Z 
 

 Produkcja 
elektrycznego 
sprzętu 
oświetleniowego 
dot. wyłącznie 
produkcji lamp i 
sprzętu 
oświetleniowego 
 

 378 
 

 Produkcja 
baterii i 
akumulatorów 
 

  
 

 31.40.Z 
 

 Produkcja 
akumulatorów, 
ogniw i baterii 
galwanicznych 
 

  
 

 27.20.Z 
 

 Produkcja 
baterii i 
akumulatorów 
 

 379 
 

 Naprawy, 
montaż i 
specjalistyczne 
instalacje 
sprzętu i 
wyposażenia 

  
 

 31.10.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy, 
konserwacji i 

  
 

 ex 
33.13.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
urządzeń 
elektronicznych i 
optycznych dot. 
wyłącznie 
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elektrycznego 
 

przezwajania 
silników 
elektrycznych, 
prądnic i 
transformatorów 
 

naprawy 
elektronicznych 
transformatorów 
(półprzewodniko
wych), cewek, 
przekształtników 
i pozostałych 
części 
induktorów 
 

  
 

 ex 
33.14.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
urządzeń 
elektrycznych 
dot. wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
elektrycznych 
silników, prądnic 
i 
transformatorów 
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
elektrycznych 
silników, prądnic 
i 
transformatorów 
 

  
 

 31.20.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
elektrycznej 
aparatury 
rozdzielczej i 
sterowniczej 
 

  
 

 ex 
33.14.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
urządzeń 
elektrycznych 
dot. wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
elektrycznej 
aparatury 
rozdzielczej i 
sterowniczej 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
elektrycznej 
aparatury 
rozdzielczej i 
sterowniczej 
 

   31.62.B  Działalność    ex  Naprawa i 
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  usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
sprzętu 
elektrycznego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

 33.14.Z 
 

konserwacja 
urządzeń 
elektrycznych 
dot. wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
różnorodnego 
sprzętu 
elektrycznego 
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
sprzętu 
elektrycznego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
ego 
 

  
 

 32.20.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
nadajników 
telewizyjnych i 
radiowych 
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
systemów 
telekomunikacyj
nych, z 
wyłączeniem 
instalowania 
kabli 
elektrycznych w 
budynkach 
 

  
 

 ex 
95.12.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
sprzętu 
telekomunikacyj
nego dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
telewizyjnych i 
radiowych 
nadajników 
przekaźnikowyc
h 
 

  
 

 32.30.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 

  
 

 ex 
33.13.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
urządzeń 
elektronicznych i 
optycznych dot. 
wyłącznie 
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sprzętu radiowo-
telewizyjnego 
oraz sprzętu do 
operowania 
dźwiękiem i 
obrazem 
 

naprawy i 
konserwacji 
profesjonalnego 
sprzętu radiowo-
telewizyjnego 
oraz sprzętu do 
operowania 
dźwiękiem i 
obrazem 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
profesjonalnego 
sprzętu do 
operowania 
dźwiękiem i 
obrazem 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.10.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
sprzętu 
medycznego, 
włączając 
chirurgiczny dot. 
wyłącznie 
działalności 
usługowej w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy, 
konserwacji 
elektrycznego 
sprzętu 
medycznego, 
włączając 
chirurgiczny 
 

  
 

 ex 
33.14.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
urządzeń 
elektrycznych 
dot. wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
elektrycznego 
sprzętu 
medycznego 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
elektrycznego 
sprzętu 
medycznego 
 

  
 

 ex 
33.20.B 

 Działalność 
usługowa w 

  
 

 ex 
33.14.Z 

 Naprawa i 
konserwacja 
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 zakresie 
instalowania, 
naprawy i 
konserwacji 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych, 
badawczych, 
testujących, 
nawigacyjnych 
dot. wyłącznie 
działalności 
usługowej w 
zakresie 
instalowania, 
naprawy, 
konserwacji 
elektrycznych 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych, 
badawczych, 
testujących, 
nawigacyjnych 
 

 urządzeń 
elektrycznych 
dot. wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
elektrycznych 
przyrządów i 
aparatów 
pomiarowych, 
kontrolnych, 
badawczych, 
testujących, 
nawigacyjnych 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
33.20.Z 
 

 Instalowanie 
maszyn 
przemysłowych, 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
instalowania 
elektrycznych 
przyrządów i 
aparatów 
pomiarowych, 
kontrolnych, 
badawczych, 
nawigacyjnych 
 

ex 
38 
 

  
 

 Produkcja 
środków 
transportu 
 

 dot. wyłącznie produkcji sprzętu transportowego, określonej w 
grupowaniach NICE: 383, 384, 385, 389 
 

 
 

 383 
 

 Produkcja 
pojazdów 
mechanicznych 
oraz części do 
nich 
 

  
 

 34.10 
 

 Produkcja 
pojazdów 
samochodowych 
z wyłączeniem 
produkcji 
motocykli 
 

  
 

 29.10 
 

 Produkcja 
pojazdów 
samochodowych
, z wyłączeniem 
motocykli 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
34.30 
 

 Produkcja 
części i 
akcesoriów do 
pojazdów 
samochodowych 
i ich silników 
dot. wyłącznie 
produkcji części 
do pojazdów 
samochodowych
, z wyłączeniem 
motocykli 
 

 ex 
29.3 
 

  
 

 Produkcja 
części i 
akcesoriów do 
pojazdów 
silnikowych dot. 
wyłącznie 
produkcji części 
do pojazdów 
samochodowych
, z wyłączeniem 
motocykli 
 

 
 

 384 
 

 Naprawy 
pojazdów 
mechanicznych
, w tym 
motocykli oraz 
rowerów 

  
 

 ex 
50.20.A 
 

 Konserwacja i 
naprawa 
pojazdów 
samochodowych 
dot. wyłącznie 
naprawy 

  
 

 ex 
45.20.Z 
 

 Konserwacja i 
naprawa 
pojazdów 
samochodowych
, z wyłączeniem 
motocykli dot. 
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 pojazdów 
samochodowych
, z wyłączeniem 
motocykli 
 

wyłącznie 
naprawy 
pojazdów 
samochodowych
, z wyłączeniem 
motocykli 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
50.40.Z 
 

 Sprzedaż, 
konserwacja i 
naprawa 
motocykli oraz 
sprzedaż części 
i akcesoriów do 
nich dot. 
wyłącznie 
naprawy 
motocykli i 
motorowerów 
 

  
 

 ex 
45.40.Z 
 

 Sprzedaż 
hurtowa i 
detaliczna 
motocykli, ich 
naprawa i 
konserwacja 
oraz sprzedaż 
hurtowa i 
detaliczna 
części i 
akcesoriów do 
nich dot. 
wyłącznie 
naprawy 
motocykli i 
motorowerów 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
52.74.Z 
 

 Naprawa 
artykułów użytku 
osobistego i 
domowego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
naprawy 
rowerów 
 

  
 

 ex 
95.29.Z 
 

 Naprawa 
pozostałych 
artykułów użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
naprawy 
rowerów 
 

 385 
 

 Produkcja 
motocykli, 
rowerów i 
części do nich 
 

  
 

 35.41.Z 
 

 Produkcja 
motocykli 
włączając 
produkcję części 
do motocykli 
 

  
 

 30.91.Z 
 

 Produkcja 
motocykli 
włączając 
produkcję części 
do motocykli 
 

  
 

 35.42.Z 
 

 Produkcja 
rowerów 
włączając 
produkcję części 
do rowerów 
 

  
 

 ex 
30.92.Z 
 

 Produkcja 
rowerów i 
wózków 
inwalidzkich dot. 
wyłącznie 
produkcji 
rowerów i części 
do rowerów 
 

 
 

 389 
 

 Produkcja 
sprzętu 
transportowego
, gdzie indziej 
niesklasyfikowa
nego 
 

  
 

 35.50.Z 
 

 Produkcja 
pozostałego 
sprzętu 
transportowego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 ex 
28.22.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń 
dźwigowych i 
chwytaków dot. 
wyłącznie 
produkcji taczek 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 30.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałego 
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sprzętu 
transportowego, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
31.01.Z 
 

 Produkcja mebli 
biurowych i 
sklepowych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
wózków 
dekoracyjnych 
wykorzystywany
ch w 
restauracjach 
 

39 
 

  
 

 Różne branże 
produkcyjne 
 

 dot. wyłącznie różnych branż produkcyjnych, określonych w 
grupowaniach NICE: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399 
 

 
 

 391 
 

 Produkcja 
precyzyjnych 
instrumentów 
oraz aparatów 
kontrolnych i 
pomiarowych 
 

  
 

 ex 
33.20.A 
 

 Produkcja 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych, 
badawczych, 
nawigacyjnych i 
pozostałego 
przeznaczenia, 
z wyłączeniem 
działalności 
usługowej nie 
dotyczy 
liczników i 
elektrycznych 
aparatów 
pomiarowych 
 

  
 

 ex 
26.30.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
telekomunikacyj
nego dot. 
wyłącznie 
produkcji 
aparatury 
kontrolnej 
stosowanej w 
telekomunikacji 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
26.51.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
kontrolnych i 
nawigacyjnych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
instrumentów i 
przyrządów 
pomiarowych, 
nawigacyjnych, 
do kontroli oraz 
różnej aparatury 
laboratoryjnej do 
pomiarów i 
kontroli 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
26.70.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów 
optycznych i 
sprzętu 
fotograficznego 
dot. wyłącznie 
produkcji 
optycznych 
przyrządów i 
instrumentów 
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pomiarowo-
kontrolnych tj. 
komparatory, 
dalmierze, 
urządzenia 
kierowania 
ogniem, 
światłomierze, 
wyposażenie 
pomiarowe, 
testujące i 
kontrolne 
 

  
 

 ex 
28.29.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
ogólnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a 
dot. wyłącznie 
produkcji 
poziomic, taśm 
mierniczych i 
podobnych 
narzędzi 
ręcznych, 
narzędzi 
precyzyjnych, z 
wyłączeniem 
optycznych 
 

  
 

  
 

 ex 
28.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
sprzętu do 
osiowania i 
wyważania opon 
oraz 
pozostałego 
sprzętu do 
wyważania, z 
wyłączeniem 
sprzętu do 
wyważania kół 
 

  
 

 ex 
32.50.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń, 
instrumentów 
oraz wyrobów 
medycznych, 
włączając 
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dentystyczne 
dot. wyłącznie 
produkcji 
termometrów 
medycznych, 
wag 
laboratoryjnych, 
inkubatorów i 
różnorodnych 
przyrządów, 
aparatów i 
instrumentów 
pomiarowych i 
kontrolnych 
 

 392 
 

 Produkcja 
aparatów 
medycznych, w 
tym 
chirurgicznych, 
oraz towarów i 
sprzętu 
ortopedyczneg
o (oprócz 
obuwia 
ortopedyczneg
o)  
 

  
 

 ex 
33.10.A 
 

 Produkcja 
sprzętu 
medycznego i 
chirurgicznego 
oraz przyrządów 
ortopedycznych, 
mebli 
medycznych z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
produkcji 
sprzętu 
medycznego, w 
tym 
chirurgicznego i 
ortopedycznego, 
z wyłączeniem 
obuwia 
ortopedycznego 
 

  
 

 ex 
26.60.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń 
napromieniowuj
ących, sprzętu 
elektromedyczn
ego i 
elektroterapeuty
cznego dot. 
wyłącznie 
produkcji 
aparatury 
elektromedyczn
ej i 
elektroterapeuty
cznej, 
medycznego 
sprzętu 
laserowego i 
endoskopowego
, stymulatorów 
serca i aparatów 
słuchowych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
32.50.Z 
 

 Produkcja 
urządzeń, 
instrumentów 
oraz wyrobów 
medycznych, 
włączając 
dentystyczne 
dot. wyłącznie 
produkcji 
instrumentów i 
wyrobów 
medycznych, w 
tym produkcji 
przyrządów 
ortopedycznych, 
z wyłączeniem 
obuwia 
ortopedycznego 
 

 393 
 

 Produkcja 
sprzętu 

  
 

 33.40.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów 

  
 

 26.70.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów 
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fotograficznego 
i optycznego 
 

optycznych i 
sprzętu 
fotograficznego 
 

optycznych i 
sprzętu 
fotograficznego 
 

 394 
 

 Produkcja i 
naprawy 
zegarów i 
zegarków 
 

  
 

 33.50.Z 
 

 Produkcja 
zegarów i 
zegarków 
 

  
 

 26.52.Z 
 

 Produkcja 
zegarków i 
zegarów 
 

  
 

  
 

 ex 
52.73.Z 
 

 Naprawa 
zegarków, 
zegarów i 
biżuterii dot. 
wyłącznie 
naprawy 
zegarków i 
zegarów 
 

  
 

 ex 
95.25.Z 
 

 Naprawa 
zegarków, 
zegarów i 
biżuterii dot. 
wyłącznie 
naprawy 
zegarków i 
zegarów 
 

 395 
 

 Produkcja 
biżuterii i 
wyrobów z 
metali 
szlachetnych 
 

  
 

 36.22.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
jubilerskich i 
podobnych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

  
 

 32.12.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
jubilerskich i 
podobnych 
 

 396 
 

 Produkcja i 
naprawy 
instrumentów 
muzycznych 
 

  
 

 36.30.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów 
muzycznych 
włączając 
naprawę 
instrumentów 
muzycznych 
 

  
 

 32.20.Z 
 

 Produkcja 
instrumentów 
muzycznych 
 

  
 

 ex 
33.19.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
pozostałego 
sprzętu i 
wyposażenia 
dot. wyłącznie 
renowacji 
organów i 
podobnych 
instrumentów 
muzycznych 
 

  
 

 ex 
95.29.Z 
 

 Naprawa 
pozostałych 
artykułów użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
instrumentów 
muzycznych 
 

 397 
 

 Produkcja gier, 
zabawek, 
sprzętu 
sportowego, w 
tym 
lekkoatletyczne
go 

  
 

 36.50.Z 
 

 Produkcja gier i 
zabawek 
 

  
 

 ex 
26.40.Z 
 

 Produkcja 
elektronicznego 
sprzętu 
powszechnego 
użytku dot. 
wyłącznie 
produkcji konsoli 
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 do gier video 
 

  
 

 ex 
28.99.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
maszyn 
specjalnego 
przeznaczenia, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
a dot. wyłącznie 
produkcji 
automatycznych 
urządzeń 
kręgielni 
 

  
 

 32.40.Z 
 

 Produkcja gier i 
zabawek 
 

  
 

 36.40.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
sportowego 
 

  
 

 32.30.Z 
 

 Produkcja 
sprzętu 
sportowego 
 

 
 

 399 
 

 Pozostałe 
branże 
produkcyjne 
 

 36.6 
 

  
 

 Pozostała 
działalność 
produkcyjna, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na 
 

 ex 
32 
 

  
 

 Pozostała 
produkcja 
wyrobów dot. 
wyłącznie 
produkcji 
pozostałych 
wyrobów, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
ych 
 

40 
 

  
 

 Budownictwo 
 

 dot. wyłącznie robót budowlanych, określonych w grupowaniach 
NICE: 400, 401, 402, 403, 404 
 

 
 

 400 
 

 Budownictwo 
niespecjalistycz
ne; wyburzanie 
 

  
 

 45.11.Z 
 

 Rozbiórka i 
burzenie 
obiektów 
budowlanych; 
roboty ziemne 
 

  
 

 43.11.Z 
 

 Rozbiórka i 
burzenie 
obiektów 
budowlanych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 43.12.Z 
 

 Przygotowanie 
terenu pod 
budowę 
 

 
 

 401 
 

 Wznoszenie 
budynków 
(mieszkalnych i 
innych)  
 

  
 

 45.21.A 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowlan
ych związanych 
ze wznoszeniem 
budynków 
 

  
 

 ex 
41.20.Z 
 

 Roboty 
budowlane 
związane ze 
wznoszeniem 
budynków 
mieszkalnych i 
niemieszkalnych 
dot. wyłącznie 
wznoszenia 
wszelkich typów 
budynków 
mieszkalnych i 
niemieszkalnych 
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 ex 
45.21.G 
 

 Wykonywanie 
robót 
budowlanych w 
zakresie 
montażu i 
wznoszenia 
budynków i 
budowli z 
elementów 
prefabrykowany
ch dot. 
wyłącznie 
wykonywania 
robót 
budowlanych w 
zakresie 
montażu i 
wznoszenia 
budynków z 
elementów 
prefabrykowany
ch w określonym 
miejscu 
 

  
 

 ex 
41.20.Z 
 

 Roboty 
budowlane 
związane ze 
wznoszeniem 
budynków 
mieszkalnych i 
niemieszkalnych 
dot. wyłącznie 
robót 
budowlanych 
związanych z 
montażem i 
wznoszeniem 
budynków z 
elementów 
prefabrykowany
ch w określonym 
miejscu 
 

 
 

 402 
 

 Budowa dróg, 
mostów, linii 
kolejowych itp. 
 

  
 

 45.21.B 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
obiektów 
mostowych 
 

  
 

 ex 
42.12.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową dróg 
szynowych i 
kolei podziemnej 
dot. wyłącznie 
robót 
związanych z 
budową przejść 
podziemnych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 42.13.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową mostów 
i tuneli 
 

 
 

  
 

  
 

 45.21.C 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
przesyłowych 
obiektów 
liniowych: 
rurociągów, linii 
elektroenergetyc
znych, 
elektrotrakcyjnyc
h i 
telekomunikacyj
nych 
 

  
 

 ex 
42.21.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową 
rurociągów 
przesyłowych i 
sieci 
rozdzielczych 
dot. wyłącznie 
wykonywania 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
rurociągów 
przesyłowych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
42.22.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową linii 
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telekomunikacyj
nych i 
elektroenergetyc
znych dot. 
wyłącznie 
wykonywania 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
przesyłowych 
linii 
elektroenergetyc
znych, 
elektrotrakcyjnyc
h i 
telekomunikacyj
nych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 45.21.D 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
rozdzielczych 
obiektów 
liniowych: 
rurociągów, linii 
elektroenergetyc
znych i 
telekomunikacyj
nych 
 

  
 

 ex 
42.21.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową 
rurociągów 
przesyłowych i 
sieci 
rozdzielczych 
dot. wyłącznie 
wykonywania 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
rurociągów 
rozdzielczych 
 

  
 

 ex 
42.22.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową linii 
telekomunikacyj
nych i 
elektroenergetyc
znych dot. 
wyłącznie 
wykonywania 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
rozdzielczych 
linii 
elektroenergetyc
znych, 
elektrotrakcyjnyc
h i 
telekomunikacyj
nych 
 

 
 

  
 

  
 

 45.21.E 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
obiektów 

  
 

 ex 
42.99.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową 
pozostałych 
obiektów 
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górniczych i 
produkcyjnych 
 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
e dot. wyłącznie 
wykonywania 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
obiektów 
górniczych i 
produkcyjnych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 45.21.F 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
obiektów 
inżynierskich, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
nych 
 

  
 

 ex 
42.99.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową 
pozostałych 
obiektów 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
e dot. wyłącznie 
wykonywania 
robót 
ogólnobudowlan
ych w zakresie 
pozostałych 
obiektów 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowan
e 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
43.99.Z 
 

 Pozostałe 
specjalistyczne 
roboty 
budowlane, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
e dot. wyłącznie 
robót 
budowlanych 
związanych z 
budową 
odkrytych 
basenów 
kąpielowych 
innych niż 
domowe 
 

 
 

  
 

 ex 
45.21.G 
 

 Wykonywanie 
robót 
budowlanych w 
zakresie 

  
 

 ex 
41.20.Z 
 

 Roboty 
budowlane 
związane ze 
wznoszeniem 
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montażu i 
wznoszenia 
budynków i 
budowli z 
elementów 
prefabrykowany
ch dot. 
wyłącznie robót 
budowlanych 
związanych z 
montażem i 
wznoszeniem 
budowli z 
elementów 
prefabrykowany
ch w określonym 
miejscu 
 

budynków 
mieszkalnych i 
niemieszkalnych 
dot. wyłącznie 
robót 
budowlanych 
związanych z 
montażem i 
wznoszeniem 
budowli z 
elementów 
prefabrykowany
ch w określonym 
miejscu 
 

  
 

 45.23.A 
 

 Budowa dróg 
kołowych i 
szynowych 
 

  
 

 42.11.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową dróg i 
autostrad 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
42.12.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową dróg 
szynowych i 
kolei podziemnej 
z wyłączeniem 
robót 
związanych z 
budową przejść 
podziemnych 
 

 
 

 403 
 

 Prace 
instalacyjne 
 

 45.3 
 

  
 

 Wykonywanie 
instalacji 
budowlanych 
 

 43.2 
 

  
 

 Wykonywanie 
instalacji 
elektrycznych, 
wodno-
kanalizacyjnych i 
pozostałych 
instalacji 
budowlanych 
 

 
 

 404 
 

 Prace 
dekoracyjne i 
wykończeniow
e 
 

 45.4 
 

  
 

 Wykonywanie 
robót 
budowlanych 
wykończeniowyc
h 
 

 43.3 
 

  
 

 Wykonywanie 
robót 
budowlanych 
wykończeniowyc
h 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
43.99.Z 
 

 Pozostałe 
specjalistyczne 
roboty 
budowlane, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowan
e dot. wyłącznie 
czyszczenia 
zewnętrznych 
ścian budynków 
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za pomocą 
piaskowania, 
pary wodnej i 
podobnych 
metod 
 

 
2. Nomenklatura NICE 
 

NICE 
 

 PKD-2004 
 

 PKD-2007 
 

DZI
AŁ 
 

 
GRU
PA 
 

 OPIS 
 

 
DZIA
Ł 
 

 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA 
/UWAGI 
 

 
DZIA
Ł 
 

 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA 
/UWAGI 
 

20A 
 

  
 

 Branże 
wytwarzające 
tłuszcze i 
oleje - 
roślinne i 
zwierzęce 
 

 dot. wyłącznie produkcji tłuszczów i olejów roślinnych i zwierzęcych, 
określonej w grupowaniu NICE 200 
 

 200 
 

 Branże 
wytwarzające 
tłuszcze i 
oleje - 
roślinne i 
zwierzęce 
 

  
 

 15.41.Z 
 

 Produkcja 
nieoczyszczony
ch olejów i 
tłuszczów 
 

  
 

 ex 
10.41.Z 
 

 Produkcja 
olejów i 
pozostałych 
tłuszczów 
płynnych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
nieoczyszczony
ch olejów i 
tłuszczów 
 

  
 

 15.42.Z 
 

 Produkcja 
rafinowanych 
olejów i 
tłuszczów 
 

  
 

 ex 
10.41.Z 
 

 Produkcja 
olejów i 
pozostałych 
tłuszczów 
płynnych dot. 
wyłącznie 
produkcji 
rafinowanych 
olejów i 
tłuszczów 
 

  
 

 15.43.Z 
 

 Produkcja 
margaryny i 
podobnych 
tłuszczów 
jadalnych 
 

  
 

 10.42.Z 
 

 Produkcja 
margaryny i 
podobnych 
tłuszczów 
jadalnych 
 

20B 
 

  
 

 Branże 
produkcji 
spożywczej 
(poza 
produkcją 
napojów)  
 

 dot. wyłącznie produkcji artykułów spożywczych (poza produkcją 
napojów), określonej w grupowaniach NICE: 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209 
 

 201  Ubój    15.11.Z  Produkcja    ex  Przetwarzanie i 
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 zwierząt, 
obróbka i 
konserwacja 
mięsa 
 

  mięsa, z 
wyłączeniem 
mięsa z drobiu i 
królików 
 

 10.11.Z 
 

konserwowanie 
mięsa, z 
wyłączeniem 
mięsa z drobiu, 
z wyłączeniem 
przetwarzania i 
konserwowania 
mięsa z 
królików i drobiu 
 

  
 

 15.12.Z 
 

 Produkcja 
mięsa z drobiu i 
królików 
 

  
 

 ex 
10.11.Z 
 

 Przetwarzanie i 
konserwowanie 
mięsa, z 
wyłączeniem 
mięsa z drobiu 
dot. wyłącznie: 
przetwarzania i 
konserwowania 
mięsa z 
królików 
 

  
 

  
 

  
 

 10.12.Z 
 

 Przetwarzanie i 
konserwowanie 
mięsa z drobiu 
 

  
 

 15.13 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
mięsa, 
włączając 
wyroby z drobiu 
i królików 
 

  
 

 10.13.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów z 
mięsa, 
włączając 
wyroby z mięsa 
drobiowego 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
10.85.Z 
 

 Wytwarzanie 
gotowych 
posiłków i dań 
dot. wyłącznie: 
wytwarzania 
gotowych 
posiłków i dań z 
mięsa, 
włączając 
mięso z drobiu 
oraz działalność 
usługową 
związaną z ich 
wytwarzaniem 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
10.89.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
artykułów 
spożywczych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie: 
produkcji 
ekstraktów i 
soków z mięsa, 
włączając 
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działalność 
usługową 
związaną z ich 
wytwarzaniem 
 

 202 
 

 Mleczarstwo 
 

  
 

 15.51.Z 
 

 Przetwórstwo 
mleka i wyrób 
serów 
 

  
 

 10.51.Z 
 

 Przetwórstwo 
mleka i wyrób 
serów 
 

 203 
 

 Pakowanie 
w szczelne 
pojemniki i 
konserwowa
nie owoców i 
warzyw 
 

  
 

 ex 
15.33.A 
 

 Przetwórstwo i 
konserwowanie 
owoców i 
warzyw, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
ne, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej dot. 
wyłącznie 
konserwowania 
owoców i 
warzyw i 
związanego z 
tym pakowania 
 

  
 

 ex 
10.39.Z 
 

 Pozostałe 
przetwarzanie i 
konserwowanie 
owoców i 
warzyw dot. 
wyłącznie 
konserwowania 
owoców i 
warzyw i 
związanego z 
tym pakowania 
 

 204 
 

 
Puszkowanie 
i 
konserwowa
nie ryb i innej 
żywności 
pochodzenia 
morskiego 
 

  
 

 ex 
15.20.Z 
 

 Przetwarzanie i 
konserwowanie 
ryb i 
pozostałych 
produktów 
rybactwa dot. 
wyłącznie 
konserwowania 
ryb i innej 
żywności 
pochodzenia 
morskiego i 
związanego z 
tym 
puszkowania 
 

  
 

 ex 
10.20.Z 
 

 Przetwarzanie i 
konserwowanie 
ryb, 
skorupiaków i 
mięczaków dot. 
wyłącznie 
konserwowania 
ryb i innej 
żywności 
pochodzenia 
morskiego i 
związanego z 
tym 
puszkowania 
 

 
 

 205 
 

 Usługi 
młynarskie 
 

  
 

 15.61.Z 
 

 Wytwarzanie 
produktów 
przemiału zbóż 
 

  
 

 10.61.Z 
 

 Wytwarzanie 
produktów 
przemiału zbóż 
 

 
 

 206 
 

 Produkcja 
piekarnicza, 
w tym 
sucharki i 
herbatniki 
 

  
 

 15.82.Z 
 

 Produkcja 
wyrobów 
piekarskich i 
ciastkarskich o 
przedłużonej 
trwałości 
 

  
 

 10.72.Z 
 

 Produkcja 
sucharów i 
herbatników; 
produkcja 
konserwowanyc
h wyrobów 
ciastkarskich i 
ciastek 
 

 207 
 

 
Cukrownictw
o 
 

  
 

 15.83.Z 
 

 Produkcja 
cukru 
 

  
 

 10.81.Z 
 

 Produkcja 
cukru 
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 208 
 

 Produkcja 
kakao, 
czekolady i 
wyrobów 
cukierniczych 
 

  
 

 15.84.Z 
 

 Produkcja 
kakao, 
czekolady i 
wyrobów 
cukierniczych 
 

  
 

 10.82.Z 
 

 Produkcja 
kakao, 
czekolady i 
wyrobów 
cukierniczych 
 

 209 
 

 Produkcja 
pozostałych 
wyrobów 
spożywczych 
 

  
 

 15.8 
 

 Produkcja 
pozostałych 
artykułów 
spożywczych 
 

  
 

 ex 10.8 
 

 Produkcja 
pozostałych 
artykułów 
spożywczych 
dot. wyłącznie 
pozostałych, a 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
nych artykułów 
spożywczych 
 

21 
 

  
 

 Produkcja 
napojów 
 

 dot. wyłącznie produkcji napojów, określonej w grupowaniach NICE: 
211, 212, 213, 214 
 

 211 
 

 Produkcja 
alkoholu 
etylowego 
metodą 
fermentacyjn
ą; produkcja 
drożdży i 
napojów 
spirytusowyc
h 
 

  
 

 ex 15.89.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
artykułów 
spożywczych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
produkcji 
drożdży 
 

  
 

 ex 
10.89.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
artykułów 
spożywczych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
produkcji 
drożdży 
 

  
 

  
 

 ex 15.91.Z 
 

 Produkcja 
napojów 
alkoholowych 
destylowanych 
dot. wyłącznie 
produkcji 
napojów 
alkoholowych 
na bazie 
spirytusu 
 

  
 

 ex 
11.01.Z 
 

 Destylowanie, 
rektyfikowanie i 
mieszanie 
alkoholi dot. 
wyłącznie 
produkcji 
napojów 
alkoholowych 
na bazie 
spirytusu 
 

  
 

  
 

 15.92.Z 
 

 Produkcja 
alkoholu 
etylowego 
 

  
 

 ex 
11.01.Z 
 

 Destylowanie, 
rektyfikowanie i 
mieszanie 
alkoholi dot. 
wyłącznie 
produkcji 
alkoholu 
etylowego, po 
przetworzeniu 
przeznaczoneg
o do picia 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
20.14.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
podstawowych 
chemikaliów 
organicznych 
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dot. wyłącznie 
produkcji 
alkoholu 
etylowego 
uzyskanego z 
surowców 
sfermentowany
ch oraz 
produkcji 
alkoholu 
etylowego 
nieprzeznaczon
ego do spożycia 
 

 212 
 

 Produkcja 
wina i innych 
niesłodowych 
napojów 
alkoholowych 
 

  
 

 15.93.Z 
 

 Produkcja win 
gronowych 
 

  
 

 11.02.Z 
 

 Produkcja win 
gronowych 
 

  
 

 15.94.Z 
 

 Produkcja 
jabłecznika i win 
owocowych 
 

  
 

 11.03.Z 
 

 Produkcja 
cydru i 
pozostałych win 
owocowych 
 

  
 

 15.95.Z 
 

 Produkcja 
napojów 
fermentowanyc
h 
niedestylowany
ch pozostałych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
nych 
 

  
 

 11.04.Z 
 

 Produkcja 
pozostałych 
niedestylowany
ch napojów 
fermentowanyc
h 
 

 
 

 213 
 

 
Piwowarstwo 
 

  
 

 15.96.Z 
 

 Produkcja piwa 
 

  
 

 11.05.Z 
 

 Produkcja piwa 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 15.97.Z 
 

 Produkcja 
słodów 
 

  
 

 11.06.Z 
 

 Produkcja 
słodu 
 

 
 

 214 
 

 Produkcja 
napojów 
bezalkoholow
ych i wód 
gazowanych 
 

  
 

 15.98.Z 
 

 Produkcja wód 
mineralnych i 
napojów 
bezalkoholowyc
h 
 

  
 

 11.07.Z 
 

 Produkcja 
napojów 
bezalkoholowyc
h; produkcja 
wód 
mineralnych i 
pozostałych 
wód 
butelkowanych 
 

ex 
30 
 

  
 

 Produkcja 
wyrobów z 
gumy, 
tworzyw 
sztucznych, 
włókien 
celulozowych 
i sztucznych 
oraz 
wyrobów 
skrobiowych 

 dot. wyłącznie produkcji produktów skrobiowych, określonej w 
grupowaniu NICE 304 
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 304 
 

 Produkcja 
wyrobów 
skrobiowych 
 

  
 

 15.62.Z 
 

 Wytwarzanie 
skrobi i 
produktów 
skrobiowych 
 

  
 

 10.62.Z 
 

 Wytwarzanie 
skrobi i 
wyrobów 
skrobiowych 
 

 
3. Nomenklatura ISIC 
 

NICE 
 

 PKD-2004 
 

 PKD-2007 
 

DZIA
Ł 
 

 
GRUP
A 
 

 OPIS 
 

 
DZIA
Ł 
 

 
PODKLAS
A 
 

 NAZWA 
GRUPOWAN
IA /UWAGI 
 

 
DZIA
Ł 
 

 
PODKLAS
A 
 

 NAZWA 
GRUPOWAN
IA /UWAGI 
 

 
 

 ex 
855 
 

 Usługi 
fryzjerskie, 
oprócz 
pedicure oraz 
prowadzenia 
szkół 
przygotowujący
ch do zawodów 
kosmetycznych 
i fryzjerskich 
 

  
 

 ex 
93.02.Z 
 

 Fryzjerstwo i 
pozostałe 
zabiegi 
kosmetyczne 
dot. 
wyłącznie 
usług 
fryzjerskich 
 

  
 

 ex 
96.02.Z 
 

 Fryzjerstwo i 
pozostałe 
zabiegi 
kosmetyczne 
dot. 
wyłącznie 
usług 
fryzjerskich 
 

 

WYKAZ II 

1. Nomenklatura ISIC 

 

ISIC 
 

 PKD-2004 
 

 PKD-2007 
 

DZI
AŁ 
 

 
GRU
PA 
 

 OPIS 
 

 
DZI
AŁ 
 

 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA 
/UWAGI 
 

 
DZI
AŁ 
 

 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANI
A /UWAGI 
 

ex 
04 
 

  
 

 Rybołówstwo 
 

 dot. wyłącznie rybactwa, określonego w grupowaniu ISIC 043 
 

 
 

 043 
 

 Rybołówstwo 
śródlądowe 
 

  
 

 05.01.A 
 

 Rybołówstwo 
w wodach 
śródlądowych 
 

  
 

 03.12.Z 
 

 Rybołówstwo 
w wodach 
śródlądowych 
 

ex 
38 
 

  
 

 Produkcja 
środków 
transportu 
 

 dot. wyłącznie produkcji środków transportu określonej w 
grupowaniach ISIC: 381, 382, 386 
 

 
 

 381 
 

 Budowa i 
naprawa 
statków 
 

  
 

 35.11.A 
 

 Produkcja 
statków, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 30.11.Z 
 

 Produkcja 
statków i 
konstrukcji 
pływających 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 35.11.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 

  
 

 33.15.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
statków i 
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naprawy i 
konserwacji 
statków, 
platform i 
konstrukcji 
pływających 
 

konstrukcji 
pływających 
 

 
 

 382 
 

 Produkcja 
taboru 
kolejowego 
 

  
 

 35.20.A 
 

 Produkcja 
lokomotyw 
kolejowych i 
tramwajowych 
oraz taboru 
kolejowego i 
tramwajowego, 
z wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 30.20.Z 
 

 Produkcja 
lokomotyw 
kolejowych 
oraz taboru 
szynowego 
 

 
 

 386 
 

 Produkcja 
sprzętu 
latającego (w 
tym 
międzyplanetarn
ego) 
 

  
 

 35.30.A 
 

 Produkcja 
statków 
powietrznych i 
kosmicznych, z 
wyłączeniem 
działalności 
usługowej 
 

  
 

 30.30.Z 
 

 Produkcja 
statków 
powietrznych, 
statków 
kosmicznych i 
podobnych 
maszyn 
 

ex 
71 
 

  
 

 Działalności 
pokrewne z 
transportowymi 
oraz działalności 
inne niż 
transportowe 
 

 dot. wyłącznie działalności pokrewnych z transportowymi i 
działalności innych niż transportowe, określonych w grupowaniach 
ISIC: ex 711, ex 712, ex 713, ex 714, ex 716 
 

 ex 
711 
 

 Usługi 
związane z 
wagonami 
sypialnymi i 
restauracyjnymi; 
konserwacja 
taboru 
kolejowego w 
lokomotywownia
ch; sprzątanie 
wagonów 
pasażerskich 
 

  
 

 ex 
35.20.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
naprawy, 
konserwacji, 
remontów 
lokomotyw 
kolejowych, 
tramwajowych 
oraz taboru 
kolejowego i 
tramwajowego 
dot. wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
lokomotyw i 
taboru 
kolejowego 
 

  
 

 ex 
33.17.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
pozostałego 
sprzętu 
transportoweg
o dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
lokomotyw i 
taboru 
kolejowego 
 

  
 

 ex 
55.23.Z 
 

 Miejsca 
krótkotrwałego 
zakwaterowani
a pozostałe, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
ne dot. 

  
 

 ex 
55.90.Z 
 

 Pozostałe 
zakwaterowani
e dot. 
wyłącznie 
usług 
sypialnych w 
wagonach 
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wyłącznie usług 
sypialnych w 
wagonach 
kolejowych 
 

kolejowych 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
55.30.A 
 

 Restauracje 
dot. wyłącznie 
sprzedaży 
posiłków i 
napojów w 
wagonach 
restauracyjnych 
 

  
 

 ex 
56.10.A 
 

 Restauracje i 
inne stałe 
placówki 
gastronomiczn
e dot. 
wyłącznie 
sprzedaży 
posiłków i 
napojów w 
wagonach 
restauracyjnyc
h 
 

  
 

 ex 
74.70.Z 
 

 Sprzątanie i 
czyszczenie 
obiektów dot. 
wyłącznie 
sprzątania 
wagonów 
 

  
 

 ex 
81.29.Z 
 

 Pozostałe 
sprzątanie dot. 
wyłącznie 
sprzątania 
wagonów 
 

 ex 
712 
 

 Konserwacja 
taboru dla 
transportu 
miejskiego, 
podmiejskiego 
oraz 
międzymiastowe
go 
 

  
 

 ex 
35.20.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
naprawy, 
konserwacji, 
remontów 
lokomotyw 
kolejowych, 
tramwajowych 
oraz taboru 
kolejowego i 
tramwajowego 
dot. wyłącznie 
napraw, 
konserwacji i 
remontów 
taboru 
tramwajowego i 
wagonów metra 
 

  
 

 ex 
33.17.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
pozostałego 
sprzętu 
transportoweg
o dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
taboru 
tramwajowego 
i wagonów 
metra 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
50.20.A 
 

 Konserwacja i 
naprawa 
pojazdów 
samochodowyc
h dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
autobusów 
miejskich, 
podmiejskich i 
międzymiastow
ych (podklasa 
nie obejmuje 

  
 

 ex 
45.20.Z 
 

 Konserwacja i 
naprawa 
pojazdów 
samochodowy
ch, z 
wyłączeniem 
motocykli dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
autobusów 
miejskich, 
podmiejskich 
międzymiasto
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bieżnikowania 
opon - 25.12.Z, 
naprawy 
tapicerki 
siedzeń - 
36.11.Z, 
okresowych 
przeglądów 
technicznych - 
74.30.Z)  
 

wych podklasa 
nie obejmuje 
bieżnikowania 
opon - 
22.11.Z, 
naprawy 
tapicerki 
siedzeń - 
95.24.Z, 
okresowych 
przeglądów 
technicznych - 
71.20.B)  
 

 ex 
713 
 

 Konserwacja 
taboru innego 
niż 
przeznaczony 
do pasażerskiej 
komunikacji 
lądowej 
(samochody, 
autobusy, 
taksówki)  
 

  
 

 ex 
50.20.A 
 

 Konserwacja i 
naprawa 
pojazdów 
samochodowyc
h dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
pojazdów 
samochodowyc
h (z 
wyłączeniem 
motocykli) 
przeznaczonyc
h do przewozu 
osób, innych 
niż autobusy 
miejskie, 
podmiejskie i 
międzymiastow
e (podklasa nie 
obejmuje 
bieżnikowania 
opon - 25.12.Z, 
naprawy 
tapicerki 
siedzeń - 
36.11.Z, 
okresowych 
przeglądów 
technicznych - 
74.30.Z)  
 

  
 

 ex 
45.20.Z 
 

 Konserwacja i 
naprawa 
pojazdów 
samochodowy
ch, z 
wyłączeniem 
motocykli dot. 
wyłącznie 
naprawy i 
konserwacji 
pojazdów 
mechanicznyc
h (z 
wyłączeniem 
motocykli) 
przeznaczonyc
h do przewozu 
osób, innych 
niż autobusy 
miejskie, 
podmiejskie i 
międzymiasto
we (podklasa 
nie obejmuje 
bieżnikowania 
opon - 
22.11.Z, 
naprawy 
tapicerki 
siedzeń - 
95.24.Z, 
okresowych 
przeglądów 
technicznych - 
71.20.B)  
 

  
 

 ex 
50.20.B 
 

 Pomoc 
drogowa oraz 
pozostała 
działalność 
usługowa 
związana z 
pojazdami 
samochodowy
mi dot. 

  
 

 ex 
45.20.Z 
 

 Konserwacja i 
naprawa 
pojazdów 
samochodowy
ch, z 
wyłączeniem 
motocykli dot. 
wyłącznie 
pozostałej 
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wyłącznie 
pozostałej 
działalności 
usługowej w 
zakresie 
utrzymania 
pojazdów 
samochodowyc
h (z 
wyłączeniem 
motocykli) do 
przewozu osób 
(np. mycie, 
polerowanie, 
woskowanie)  
 

działalności 
usługowej w 
zakresie 
utrzymania 
pojazdów 
samochodowy
ch (z 
wyłączeniem 
motocykli) do 
przewozu osób 
(np. mycie, 
polerowanie, 
woskowanie)  
 

 ex 
714 
 

 Eksploatacja i 
usługi 
konserwacyjne 
wspomagające 
transport 
drogowy (np. 
drogi, tunele, 
mosty z 
opłacanym 
przejazdem, 
magazyny 
towarów, 
parkingi, 
zajezdnie 
autobusowe i 
tramwajowe) 
 

  
 

 ex 
35.20.B 
 

 Działalność 
usługowa w 
zakresie 
naprawy, 
konserwacji, 
remontów 
lokomotyw 
kolejowych, 
tramwajowych 
oraz taboru 
kolejowego i 
tramwajowego 
dot. wyłącznie 
usług zajezdni 
tramwajowych 
 

  
 

 ex 
33.17.Z 
 

 Naprawa i 
konserwacja 
pozostałego 
sprzętu 
transportoweg
o dot. 
wyłącznie 
usług zajezdni 
tramwajowych 
 

  
 

 ex 
45.21.A 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowla
nych 
związanych ze 
wznoszeniem 
budynków dot. 
wyłącznie 
remontów 
budynków 
magazynowych 
dla różnych 
towarów 
 

  
 

 ex 
41.20.Z 
 

 Roboty 
budowlane 
związane ze 
wznoszeniem 
budynków 
mieszkalnych i 
niemieszkalny
ch dot. 
wyłącznie 
remontów 
budynków 
magazynowyc
h dla różnych 
towarów 
 

  
 

 ex 
45.21.B 
 

 Wykonywanie 
robót 
ogólnobudowla
nych w 
zakresie 
obiektów 
mostowych dot. 
wyłącznie 
remontów 
obiektów 
mostowych 
(tuneli, mostów, 

  
 

 ex 
42.13.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową 
mostów i tuneli 
dot. wyłącznie 
remontów 
obiektów 
mostowych 
(tuneli, 
mostów, 
wiaduktów, 
estakad itp.)  
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wiaduktów, 
estakad itp.)  
 

 

  
 

 ex 
45.23.A 
 

 Budowa dróg 
kołowych i 
szynowych dot. 
wyłącznie 
remontów dróg 
kołowych 
miejskich i 
zamiejskich, 
miejsc do 
parkowania 
 

  
 

 ex 
42.11.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową dróg i 
autostrad dot. 
wyłącznie 
remontów dróg 
kołowych 
miejskich i 
zamiejskich, 
miejsc do 
parkowania 
 

  
 

 ex 
63.21.Z 
 

 Działalność 
wspomagająca 
transport 
lądowy, 
pozostała dot. 
wyłącznie 
działalności 
usługowej 
związanej z 
użytkowaniem 
dróg, mostów, 
tuneli, 
parkingów, 
garaży 
 

  
 

 ex 
52.21.Z 
 

 Działalność 
usługowa 
wspomagająca 
transport 
lądowy dot. 
wyłącznie 
działalności 
usługowej 
związanej z 
użytkowaniem 
dróg, mostów, 
tuneli, 
parkingów, 
garaży 
 

 
 

 ex 
716 
 

 Działalności 
pokrewne z 
transportem 
śródlądowym 
(np. 
prowadzenie i 
utrzymanie dróg 
wodnych, 
portów oraz 
innych obiektów 
dla transportu 
śródlądowego; 
usługi 
holowników 
portowych i 
pilotowanie w 
portach, 
instalowanie boi, 
załadunek i 
rozładunek 
statków i inne 
podobne 
działalności, np. 
ratownictwo 
okrętowe, 
holowanie i 
prowadzenie 
stanic wodnych)  
 

  
 

 ex 
45.24.B 
 

 Budowa 
pozostałych 
obiektów 
inżynierii 
wodnej dot. 
wyłącznie 
utrzymania 
dróg wodnych, 
portów 
rzecznych oraz 
innych 
obiektów dla 
transportu 
śródlądowego 
(tam i zapór 
wodnych)  
 

  
 

 ex 
42.91.Z 
 

 Roboty 
związane z 
budową 
obiektów 
inżynierii 
wodnej dot. 
wyłącznie 
utrzymania 
dróg wodnych, 
portów 
rzecznych oraz 
innych 
obiektów dla 
transportu 
śródlądowego 
(tam i zapór 
wodnych)  
 

  
 

 ex 
61.20.Z 
 

 Transport 
wodny 
śródlądowy dot. 
wyłącznie 
holowania i 
pchania w 
śródlądowym 
transporcie 
wodnym 
 

  
 

 ex 
50.30.Z 
 

 Transport 
wodny 
śródlądowy 
pasażerski dot. 
wyłącznie 
holowania i 
pchania w 
śródlądowym 
transporcie 
wodnym 
pasażerskim 
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 ex 
50.40.Z 
 

 Transport 
wodny 
śródlądowy 
towarów dot. 
wyłącznie 
holowania i 
pchania w 
śródlądowym 
transporcie 
wodnym 
towarów 
 

  
 

 63.11.B 
 

 Przeładunek 
towarów w 
portach 
śródlądowych 
 

  
 

 52.24.B 
 

 Przeładunek 
towarów w 
portach 
śródlądowych 
 

  
 

 63.12.B 
 

 
Magazynowani
e i 
przechowywani
e towarów w 
portach 
śródlądowych 
 

  
 

 ex 
52.10.A 
 

 
Magazynowani
e i 
przechowywan
ie paliw 
gazowych dot. 
wyłącznie 
magazynowani
a i 
przechowywan
ia paliw 
gazowych w 
portach 
śródlądowych 
 

  
 

 ex 
52.10.B 
 

 
Magazynowani
e i 
przechowywan
ie pozostałych 
towarów dot. 
wyłącznie 
magazynowani
a i 
przechowywan
ia pozostałych 
towarów w 
portach 
śródlądowych 
 

  
 

 ex 
63.22.B 
 

 Działalność 
portów 
śródlądowych 
 

  
 

 ex 
52.22.B 
 

 Działalność 
usługowa 
wspomagająca 
transport 
śródlądowy 
dot. wyłącznie 
działalności 
portów 
śródlądowych 
 

   ex  Obsługa    ex  Działalność 
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 63.22.C 
 

żeglugi 
morskiej i 
śródlądowej 
dot. wyłącznie 
obsługi żeglugi 
śródlądowej 
(np. usług 
pilotowania, 
cumowania, 
pomocy 
nawigacyjnej, 
ratownictwa 
wodnego, 
kontroli ruchu 
na szlakach 
wodnych)  
 

 52.22.B 
 

usługowa 
wspomagająca 
transport 
śródlądowy 
dot. wyłącznie 
obsługi żeglugi 
śródlądowej 
(np. usług 
pilotowania, 
cumowania, 
pomocy 
nawigacyjnej, 
ratownictwa 
wodnego, 
kontroli ruchu 
na szlakach 
wodnych)  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
63.22.D 
 

 Działalność 
wspomagająca 
transport 
wodny 
pozostała, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
działalności 
wspomagającej 
transport 
wodny 
śródlądowy (np. 
oznakowania 
torów wodnych, 
prowadzenia 
stanic 
wodnych)  
 

  
 

 ex 
52.22.B 
 

 Działalność 
usługowa 
wspomagająca 
transport 
śródlądowy 
dot. wyłącznie 
działalności 
wspomagające
j transport 
wodny 
śródlądowy 
(np. 
oznakowania 
torów 
wodnych, 
prowadzenia 
stanic 
wodnych)  
 

  
 

 63.40.B 
 

 Działalność 
śródlądowych 
agencji 
transportowych 
 

  
 

 52.29.B 
 

 Działalność 
śródlądowych 
agencji 
transportowyc
h 
 

 ex 
74.90.Z 
 

 Pozostała 
działalność 
profesjonalna, 
naukowa i 
techniczna, 
gdzie indziej 
niesklasyfikow
ana dot. 
wyłącznie 
kontroli 
dokumentów 
przewozowych
, informacji 
dotyczących 
stawek za 
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fracht 
 

73 
 

  
 

 Łączność: 
Usługi pocztowe 
i 
telekomunikacyj
ne 
 

 64 
 

  
 

 Poczta i 
telekomunikacj
a 
 

 53 
 

  
 

 Działalność 
pocztowa i 
kurierska 
 

 61 
 

  
 

 
Telekomunikac
ja 
 

ex 
85 
 

  
 

 Usługi osobiste 
 

 dot. wyłącznie usług osobistych, określonych w grupowaniach ISIC: 
854, ex 856, ex 859 
 

 854 
 

 Prowadzenie 
pralni i usługi 
pralnicze, 
czyszczenie na 
sucho oraz 
farbowanie 
 

  
 

 ex 
17.30.Z 
 

 Wykończanie 
materiałów 
włókienniczych 
dot. wyłącznie 
farbowania i 
barwienia 
przędzy i tkanin 
 

  
 

 ex 
13.30.Z 
 

 Wykończanie 
wyrobów 
włókienniczych 
dot. wyłącznie 
farbowania i 
barwienia 
przędzy i 
tkanin 
 

  
 

 93.01.Z 
 

 Pranie i 
czyszczenie 
wyrobów 
włókienniczych 
i futrzarskich 
 

  
 

 96.01.Z 
 

 Pranie i 
czyszczenie 
wyrobów 
włókienniczych 
futrzarskich 
 

 ex 
856 
 

 Studia 
fotograficzne: 
fotografia 
portretowa i 
komercyjna, 
oprócz fotografii 
reporterskiej 
 

  
 

 74.81.Z 
 

 Działalność 
fotograficzna 
 

  
 

 74.20.Z 
 

 Działalność 
fotograficzna 
 

 ex 
859 
 

 Usługi osobiste 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
ne (konserwacja 
i utrzymanie w 
czystości 
budynków lub 
mieszkań)  
 

  
 

 95.00.Z 
 

 Gospodarstwa 
domowe 
zatrudniające 
pracowników 
 

  
 

 97.00.Z 
 

 Gospodarstwa 
domowe 
zatrudniające 
pracowników 
 

 

2. Nomenklatura ISIC 

Działalności wykonywane bez stałej lokalizacji (obnośne, objazdowe): 

PKD-2004 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 

PKD-2007 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, 

włączając motocykle 
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a) kupno i sprzedaż towarów: 

- przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrążców (ex grupa ISIC 

612) 

(PKD-2004 52.62 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; PKD 

52.63.Z Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową; 

PKD-2007 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; 47.99.Z 

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

dot. wyłącznie działalności obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy i domokrążców); 

– na targach – w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem; 

b) działalności, których dotyczą przyjęte wcześniej środki przejściowe, wyraźnie 

wykluczając je lub nie wymieniając ich w odniesieniu do obnośnego/objazdowego ich 

wykonywania 

(PKD-2004 52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową; 

PKD-2007 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; 47.9 Sprzedaż 

detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami). 

3. Nomenklatura ISIC 

Grupy 718 i 720 Nomenklatury ISIC 

Rodzaje działalności obejmują w szczególności: 

– organizowanie, oferowanie do sprzedaży oraz sprzedaż (gotówkowa lub komisowa, 

indywidualnie lub zbiorowo) usług w dziedzinie: transportu, wyżywienia, zakwaterowania, 

wycieczek i innych usług związanych z podróżowaniem (niezależnie od przyczyny podróży) 

lub pobytem, 

– pośrednio między kontrahentami w zakresie różnych rodzajów transportu i osobami, które 

wysyłają lub otrzymują towary, oraz wykonywanie działalności związanych z: 

a.  zawieraniem umów z kontrahentami transportowymi na zamówienie zleceniodawców, 

b. wyborem środka transportu, firmy oraz trasy - z punktu widzenia opłacalności dla 

zleceniodawcy, 
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c.  przygotowywaniem technicznych aspektów transportu (np. pakowaniem towarów do 

transportu); podejmowaniem działań w różnych okolicznościach dotyczących transportu (np. 

zapewnianie dostaw lodu dla wagonów-chłodni), 

d. załatwianiem formalności związanych z transportem, np. wystawianiem dokumentów 

przewozowych, łączeniem lub rozdzielaniem przesyłek, 

e.  koordynacją różnych etapów transportu, np. zapewnieniem tranzytu, rozładunku, 

przeładunku i innych operacji w terminalach, 

f.  przygotowaniem zarówno ładunku, jak przewoźnika i środków transportu dla osób 

wysyłających towary lub otrzymujących je; 

– szacowanie kosztów transportu oraz sprawdzanie szczegółowych rozliczeń, 

– podejmowanie pewnych przedsięwzięć (okresowych lub stałych) w imieniu i na zlecenie 

przewoźników lub właścicieli statków (dotyczy urzędów portowych dostawców okrętowych 

itp.). 

(PKD-2004 63 Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką; PKD-

2007 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane) 

 

WYKAZ III 

1. Działalności prowadzone na własny rachunek w handlu hurtowym, z wyłączeniem handlu 

hurtowego produktami medycznymi i farmaceutycznymi, produktami toksycznymi i 

patogenami oraz węglem (ex dział 611); 

2. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie – z upoważnienia i zgodnie z 

instrukcjami jednej lub większej liczby osób – w negocjacjach lub zawieraniu transakcji 

handlowych w imieniu i na zlecenie tych osób; 

3. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik, zachowując 

pewną swobodę działania, kojarzy strony zamierzające zawrzeć ze sobą bezpośredni kontrakt 

lub przygotowuje ich transakcje handlowe, lub pomaga w ich finalizowaniu; 

4. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik zawiera 

transakcje handlowe we własnym imieniu na zlecenie innych osób; 
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5. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik prowadzi 

sprzedaż hurtową w formie przetargu na zlecenie innych osób; 

6. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik poszukuje 

zamówień, chodząc od domu do domu; 

7. Działalności zawodowe polegające na świadczeniu usług pośrednictwa, w których 

pośrednik angażuje jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw o charakterze handlowym, 

przemysłowym lub rzemieślniczym; 

(PKD-2004 ex 51.51 Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów 

pochodnych; PKD-2007 ex 46.71 Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; - dot. 

wyłącznie sprzedaży hurtowej paliw stałych). 

2.  

Ex dział 612 ISIC: handel detaliczny 

Działalności wykluczone 

 

ISIC 
 

 PKD-2004 
 

 PKD-2007* 
 

DZIA
Ł 
 

 
GRUP
A 
 

 OPIS 
 

 
DZIA
Ł 
 

 KLASA 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA 
/UWAGI 
 

 
DZIA
Ł 
 

 KLASA 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA 
/UWAGI 
 

 
 

 012 
 

 Wynajem 
maszyn i 
urządzeń 
rolniczych 
 

  
 

 ex 
01.41.A 
 

 Działalność 
usługowa 
związana z 
uprawami 
rolnymi dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
maszyn i 
urządzeń 
rolniczych z 
obsługą 
 

  
 

 ex 
01.61.Z 
 

 Działalność 
usługowa 
wspomagająca 
produkcję 
roślinną dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
maszyn i 
urządzeń 
rolniczych z 
obsługą 
 

  
 

  
 

  
 

 71.31.Z 
 

 Wynajem 
maszyn i 
urządzeń 
rolniczych 
podklasa 
obejmuje 
wynajem 
maszyn i 
urządzeń 
rolniczych bez 
obsługi 
 

  
 

 77.31.Z 
 

 Wynajem i 
dzierżawa 
maszyn i 
urządzeń 
rolniczych 
podklasa 
obejmuje 
wynajem 
maszyn i 
urządzeń 
rolniczych bez 
obsługi 
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 640 
 

 
Nieruchomości
, w tym ich 
wynajem 
 

 70 
 

  
 

 Obsługa 
nieruchomości 
 

 68 
 

  
 

 Działalność 
związana z 
obsługą rynku 
nieruchomości 
 

 713 
 

 Wynajem 
samochodów, 
powozów i 
koni 
 

  
 

 ex 
60.22.Z 
 

 Działalność 
taksówek 
osobowych dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
samochodów 
osobowych z 
kierowcą 
 

  
 

 ex 
49.32.Z 
 

 Działalność 
taksówek 
osobowych dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
samochodów 
osobowych z 
kierowcą 
 

  
 

 60.24.C 
 

 Wynajem 
samochodów 
ciężarowych z 
kierowcą 
 

  
 

 ex 
49.41.Z 
 

 Transport 
drogowy 
towarów dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
samochodów 
ciężarowych z 
kierowcą 
 

 71.10.Z 
 

 Wynajem 
samochodów 
osobowych dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
samochodów 
osobowych bez 
kierowcy 
 

  
 

 ex 
77.11.Z 
 

 Wynajem i 
dzierżawa 
samochodów 
osobowych i 
furgonetek dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
samochodów 
osobowych bez 
kierowcy 
 

 ex 
71.21.Z 
 

 Wynajem 
pozostałych 
środków 
transportu 
lądowego dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
środków 
transportu 
lądowego, bez 
kierowcy, z 
wyłączeniem 
samochodów 
osobowych i 
pojazdów 
szynowych 
 

  
 

 ex 
77.12.Z 
 

 Wynajem i 
dzierżawa 
pozostałych 
pojazdów 
samochodowyc
h, z 
wyłączeniem 
motocykli dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
środków 
transportu 
lądowego, bez 
kierowcy z 
wyłączeniem 
samochodów 
osobowych i 
furgonetek 
 

  
 

 ex 
92.72.Z 
 

 Działalność 
rekreacyjna 
pozostała, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 

  
 

 ex 
93.19.Z 
 

 Pozostała 
działalność 
związana ze 
sportem dot. 
wyłącznie 
wynajmu koni 
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wyłącznie 
wynajmu koni 
 

 

 718 
 

 Wynajem 
wagonów 
kolejowych - 
osobowych i 
towarowych 
 

  
 

 ex 
71.21.Z 
 

 Wynajem 
pozostałych 
środków 
transportu 
lądowego dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
pojazdów 
szynowych 
 

  
 

 ex 
77.39.Z 
 

 Wynajem i 
dzierżawa 
pozostałych 
maszyn, 
urządzeń oraz 
dóbr 
materialnych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
ne dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
pojazdów 
szynowych 
 

 
 

 839 
 

 Wynajem 
maszyn i 
urządzeń dla 
przedsięwzięć 
komercyjnych 
 

  
 

 ex 
71.34.Z 
 

 Wynajem 
pozostałych 
maszyn i 
urządzeń dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
maszyn i 
urządzeń dla 
handlu 
 

  
 

 ex 
77.39.Z 
 

 Wynajem i 
dzierżawa 
pozostałych 
maszyn, 
urządzeń oraz 
dóbr 
materialnych, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
ne dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
maszyn i 
urządzeń dla 
handlu 
 

 841 
 

 Rezerwacja 
miejsc w 
kinach i 
wypożyczanie 
filmów 
wielkoekranow
ych 
 

  
 

 ex 
92.12.Z 
 

 
Rozpowszechni
anie filmów i 
nagrań wideo 
dot. wyłącznie 
wypożyczania 
filmów do kin 
 

  
 

 ex 
59.13.Z 
 

 Działalność 
związana z 
dystrybucją 
filmów, nagrań 
wideo i 
programów 
telewizyjnych 
dot. wyłącznie 
wypożyczania 
filmów do kin 
 

  
 

 ex 
92.32.Z 
 

 Działalność 
obiektów 
kulturalnych dot. 
wyłącznie usług 
biletowych 
(rezerwacji 
miejsc i 
sprzedaży 
biletów) 
dokonywanych 
w kasach 
danego obiektu 
kulturalnego 
oraz 

  
 

 ex 
79.90.C 
 

 Pozostała 
działalność 
usługowa w 
zakresie 
rezerwacji, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
działalności 
agencji 
rozprowadzając
ych bilety do 
obiektów 



– 86 – 

działalności 
agencji 
rozprowadzając
ych bilety do 
obiektów 
kulturalnych 
 

kulturalnych 
 

  
 

 ex 
90.04.Z 
 

 Działalność 
obiektów 
kulturalnych 
dot. wyłącznie 
usług 
biletowych 
(rezerwacji 
miejsc i 
sprzedaży 
biletów) 
dokonywanych 
w kasach 
danego obiektu 
kulturalnego 
 

 842 
 

 Rezerwacja 
miejsc 
teatralnych i 
wypożyczanie 
sprzętu 
teatralnego 
 

  
 

 ex 
71.40.Z 
 

 Wypożyczanie 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
sprzętu 
teatralnego 
 

  
 

 77.29.Z 
 

 Wypożyczanie 
i dzierżawa 
pozostałych 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
sprzętu 
teatralnego 
 

  
 

 ex 
92.32.Z 
 

 Działalność 
obiektów 
kulturalnych dot. 
wyłącznie usług 
biletowych 
(rezerwacji 
miejsc i 
sprzedaży 
biletów) 
dokonywanych 
w kasach 
danego obiektu 
kulturalnego 
oraz 
działalności 
agencji 
rozprowadzając
ych bilety do 
obiektów 
kulturalnych 
 

  
 

 ex 
79.90.C 
 

 Pozostała 
działalność 
usługowa w 
zakresie 
rezerwacji, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowa
na dot. 
wyłącznie 
działalności 
agencji 
rozprowadzając
ych bilety do 
obiektów 
kulturalnych 
 

  
 

 ex 
90.04.Z 
 

 Działalność 
obiektów 
kulturalnych 
dot. wyłącznie 
usług 
biletowych 
(rezerwacji 
miejsc i 
sprzedaży 
biletów) 
dokonywanych 
w kasach 
danego obiektu 
kulturalnego 
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 843 
 

 Wynajem 
łodzi, 
rowerów, 
automatów 
wrzutowych do 
gier 
zręcznościowy
ch i innych 
 

  
 

 ex 
71.22.Z 
 

 Wynajem 
środków 
transportu 
wodnego dot. 
wyłącznie 
wynajmu łodzi i 
statków bez 
załogi 
 

  
 

 ex 
77.34.Z 
 

 Wynajem i 
dzierżawa 
środków 
transportu 
wodnego dot. 
wyłącznie 
wynajmu łodzi i 
statków bez 
załogi 
 

  
 

 ex 61.10 
 

 Transport 
wodny morski i 
przybrzeżny 
dot. wyłącznie 
wynajmu 
statków i łodzi z 
załogą 
 

  
 

 ex 
50.10.Z 
 

 Transport 
morski i 
przybrzeżny 
pasażerski dot. 
wyłącznie 
wynajmu łodzi 
żeglugi 
morskiej i 
przybrzeżnej z 
załogą 
 

  
 

 ex 
50.20.Z 
 

 Transport 
morski i 
przybrzeżny 
towarów dot. 
wyłącznie 
wynajmu łodzi 
żeglugi 
morskiej i 
przybrzeżnej z 
załogą 
 

  
 

 ex 
61.20.Z 
 

 Transport 
wodny 
śródlądowy dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
statków i łodzi z 
załogą 
 

  
 

 ex 
50.30.Z 
 

 Transport 
wodny 
śródlądowy 
pasażerski dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
statków i łodzi z 
załogą 
 

  
 

 ex 
50.40.Z 
 

 Transport 
wodny 
śródlądowy 
towarów dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
statków i łodzi z 
załogą 
 

  
 

 ex 
71.34.Z 
 

 Wynajem 
pozostałych 
maszyn i 
urządzeń dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
automatów do 
gier 

  
 

 ex 
77.39.Z 
 

 Wynajem i 
dzierżawa 
pozostałych 
maszyn, 
urządzeń oraz 
dóbr 
materialnych, 
gdzie indziej 
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uruchamianych 
poprzez 
wrzucenie 
monety 
 

niesklasyfikowa
ne dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
automatów do 
gier 
uruchamianych 
poprzez 
wrzucenie 
monety 
 

  
 

 ex 
71.40.Z 
 

 Wypożyczanie 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wynajmu 
rowerów 
 

  
 

 ex 
77.21.Z 
 

 Wypożyczanie 
i dzierżawa 
sprzętu 
rekreacyjnego i 
sportowego 
dot. wyłącznie 
wynajmu 
rowerów 
 

 853 
 

 Wynajem 
umeblowanyc
h pokoi 
 

  
 

 ex 
55.23.Z 
 

 Miejsca 
krótkotrwałego 
zakwaterowania 
pozostałe, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowa
ne dot. 
wyłącznie 
krótkotrwałego 
wynajmu 
umeblowanych 
pokojów 
 

  
 

 ex 
55.10.Z 
 

 Hotele i 
podobne 
obiekty 
zakwaterowani
a dot. 
wyłącznie 
krótkotrwałego 
wynajmu 
umeblowanych 
pokojów w 
pensjonatach 
 

  
 

 ex 
55.20.Z 
 

 Obiekty 
noclegowe 
turystyczne i 
miejsca 
krótkotrwałego 
zakwaterowani
a dot. 
wyłącznie 
krótkotrwałego 
wynajmu 
umeblowanych 
pokojów 
 

  
 

 ex 
55.90.Z 
 

 Pozostałe 
zakwaterowani
e dot. 
wyłącznie 
krótkotrwałego 
wynajmu 
umeblowanych 
pokojów 
 

  
 

 ex 
70.20.Z 
 

 Wynajem 
nieruchomości 
na własny 
rachunek dot. 
wyłącznie 

  
 

 ex 
68.20.Z 
 

 Wynajem i 
zarządzanie 
nieruchomościa
mi własnymi 
lub 
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długotrwałego 
wynajmu 
umeblowanych 
pokojów 
 

dzierżawionymi 
dot. wyłącznie 
długotrwałego 
wynajmu 
umeblowanych 
pokojów 
 

 
 

 854 
 

 
Wypożyczanie 
obrusów i 
bielizny 
pościelowej 
 

  
 

 ex 
71.40.Z 
 

 Wypożyczanie 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
pościeli, serwet, 
obrusów, 
ręczników itp., 
podklasa nie 
obejmuje 
wypożyczania 
pościeli, serwet, 
obrusów, 
ręczników itp. 
przez pralnie 
(93.01.Z)  
 

  
 

 ex 
77.29.Z 
 

 Wypożyczanie 
i dzierżawa 
pozostałych 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
pościeli, 
serwet, 
obrusów, 
ręczników itp. 
podklasa nie 
obejmuje 
wypożyczania 
pościeli, 
serwet, 
obrusów, 
ręczników itp. 
przez pralnie 
(96.01.Z)  
 

  
 

 ex 93.01 
 

 Pranie i 
oczyszczanie 
wyrobów 
włókienniczych i 
futrzarskich dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
przez pralnie 
pościeli, serwet, 
obrusów, 
ręczników itp. 
 

  
 

 ex 
96.01.Z 
 

 Pranie i 
czyszczenie 
wyrobów 
włókienniczych 
i futrzarskich 
dot. wyłącznie 
wypożyczania 
przez pralnie 
pościeli, 
serwet, 
obrusów, 
ręczników itp. 
 

 859 
 

 
Wypożyczanie 
strojów 
 

  
 

 ex 
71.40.Z 
 

 Wypożyczanie 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
odzieży 
 

  
 

 ex 
77.29.Z 
 

 Wypożyczanie 
i dzierżawa 
pozostałych 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
odzieży 
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3. Nomenklatura ISIC 

ex dział 85: 

– działalności związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, tawern i innych obiektów 

gastronomicznych (grupa ISIC 852) 

(PKD-2004 55.30 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, 55.40.Z Bary, 55.51.2 

Stołówki; PKD-2007 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, 56.29.Z 

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie 

napojów) 

– działalności związane z prowadzeniem hoteli, pensjonatów, campingów i innych miejsc 

zakwaterowania (grupa ISIC 853) 

(PKD-2004 55.10.Z Hotele, 55.2 Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania, pozostałe; PKD-2007 55 Zakwaterowanie) 

4. Nomenklatura ISIC 

 

ISIC 
 

 PKD-2004 
 

 PKD-2007* 
 

DZI
AŁ 
 

 
GRU
PA 
 

 OPIS 
 

 
DZIA
Ł 
GRU
PA 
 

 KLASA 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANIA/U
WAGI 
 

 
DZIA
Ł 
GRU
PA 
 

 KLASA 
PODKLA
SA 
 

 NAZWA 
GRUPOWANI
A /UWAGI 
 

ex 
62 
 

  
 

 Bankowość i 
finanse 
 

 dot. wyłącznie sprzedaży patentów i licencji, określonej w grupowaniu 
ISIC 620 
 

 ex 
620 
 

 Instytucje 
kupujące 
patenty i 
wydające 
licencje 
 

  
 

 ex 
74.87.B 
 

 Działalność 
komercyjna 
pozostała, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana 
dot. wyłącznie 
sprzedaży 
patentów i licencji 
 

 ex 
58 
 

  
 

 Działalność 
wydawnicza 
dot. wyłącznie 
usług 
licencyjnych 
związanych z 
nabywaniem 
praw do 
wydawania, 
rozpowszechn
iania 
oryginałów 
prac 
literackich, 
artystycznych, 
innych 
wyrobów 
drukowanych, 
programów i 
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gier 
komputerowyc
h 
 

 ex 
59 
 

  
 

 Działalność 
związana z 
produkcją 
filmów, 
nagrań wideo, 
programów 
telewizyjnych, 
nagrań 
dźwiękowych i 
muzycznych 
dot. wyłącznie 
udzielania 
licencji na 
korzystanie z 
praw do 
oryginałów 
filmów, 
nagrań wideo, 
programów 
telewizyjnych, 
nagrań 
dźwiękowych i 
muzycznych 
 

  
 

 77.40.Z 
 

 Dzierżawa 
własności 
intelektualnej i 
podobnych 
produktów, z 
wyłączeniem 
prac 
chronionych 
prawem 
autorskim 
 

  
 

 ex 
90.02.Z 
 

 Działalność 
wspomagając
a wystawianie 
przedstawień 
artystycznych 
dot. wyłącznie 
usług 
licencyjnych 
związanych z 
nabywaniem 
praw do 
wydawania, 
rozpowszechn
iania 
twórczości 
artystycznej, 
literackiej, 
muzycznej 
 

ex    Transport  dot. wyłącznie transportu, określonego w grupowaniach ISIC: ex 713, 



– 92 – 

71 
 

  ex 719 
 

 ex 
713 
 

 Transport 
drogowy 
osób, z 
wyłączeniem 
transportu 
wykonywaneg
o pojazdami 
samochodow
ymi 
 

  
 

 60.10.Z 
 

 Transport 
kolejowy 
 

  
 

 49.10.Z 
 

 Transport 
kolejowy 
pasażerski 
międzymiasto
wy 
 

 ex 
60.2 
 

  
 

 Transport lądowy 
pozostały z 
wyłączeniem 
transportu 
wykorzystującego 
pojazdy 
samochodowe 
 

 ex 
49.3 
 

  
 

 Pozostały 
transport 
lądowy 
pasażerski z 
wyłączeniem 
transportu 
wykorzystując
ego pojazdy 
samochodowe 
 

 ex 
719 
 

 Transport 
rurociągami 
ciekłych 
węglowodoró
w i innych 
ciekłych 
produktów 
chemicznych 
 

  
 

 60.30.Z 
 

 Transport 
rurociągowy 
 

  
 

 49.50 
 

 Transport 
rurociągowy 
 

ex 
82 
 

  
 

 Usługi dla 
lokalnej 
społeczności 
 

 dot. wyłącznie usług dla lokalnej społeczności, określonych w 
grupowaniu ISIC 827 
 

 827 
 

 Biblioteki, 
muzea, 
ogrody 
botaniczne i 
zoologiczne 
 

  
 

 92.51.A 
 

 Działalność 
bibliotek 
publicznych 
 

  
 

 91.01.A 
 

 Działalność 
bibliotek 
 

 92.51.B 
 

 Działalność 
bibliotek innych 
niż publiczne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 92.52.A 
 

 Działalność 
muzeów 
 

  
 

 91.02.Z 
 

 Działalność 
muzeów 
 

  
 

 ex 
92.53.Z 
 

 Działalność 
ogrodów 
botanicznych i 
zoologicznych 
oraz naturalnych 
obszarów i 
obiektów 
chronionej 
przyrody dot. 
wyłącznie 
działalności 
ogrodów 
botanicznych i 
zoologicznych 
 

  
 

 91.04.Z 
 

 Działalność 
ogrodów 
botanicznych i 
zoologicznych 
oraz 
obszarów i 
obiektów 
ochrony 
przyrody dot. 
wyłącznie 
działalności 
ogrodów 
botanicznych i 
zoologicznych 
 

ex    Usługi   
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84 
 

 rekreacyjne 
 

 

 843 
 

 Usługi 
rekreacyjne 
gdzie indziej 
niesklasyfiko
wane: 
 

 dot. wyłącznie usług rekreacyjnych, określonych w grupowaniu ISIC 
843 
 

 działalności 
sportowe 
(utrzymanie 
terenów 
sportowych, 
organizacja 
imprez 
sportowych 
itp.), oprócz 
działalności 
trenerów 
 

  
 

 ex 
92.62.Z 
 

 Działalność 
związana ze 
sportem, 
pozostała dot. 
wyłącznie 
działalności 
sportowej, 
działalności stajni 
koni 
wyścigowych, 
terenów 
wyścigowych oraz 
organizacji 
wyścigów 
konnych (z 
wyłączeniem 
przyjmowania 
zakładów)  
 

 ex 
93.1 
 

  
 

 Działalność 
związana ze 
sportem dot. 
wyłącznie 
działalności 
sportowej, 
działalności 
stajni koni 
wyścigowych, 
terenów 
wyścigowych 
oraz 
organizacji 
wyścigów 
konnych (z 
wyjątkiem 
przyjmowania 
zakładów)  
 

 
 

  
 

 działalności 
związane z 
wyścigami 
(stajnie 
wyścigowe, 
tereny 
wyścigowe, 
organizacja 
wyścigów 
konnych itp.)  
 

  
 

 
 

  
 

 inne 
działalności 
rekreacyjne 
(cyrk, wesołe 
miasteczka i 
inne miejsca 
rozrywki 
 

  
 

 92.33.Z 
 

 Działalność 
wesołych 
miasteczek i 
parków rozrywki 
 

  
 

 93.21.Z 
 

 Działalność 
wesołych 
miasteczek i 
parków 
rozrywki 
 

 
 

  
 

  
 

 ex 
92.34.Z 
 

 Działalność 
rozrywkowa 
pozostała, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana 
dot. wyłącznie 
działalności 
cyrkowej i innych 
miejsc rozrywki 
np. dyskotek 
 

  
 

 ex 
90.01.Z 
 

 Działalność 
związana z 
wystawianiem 
przedstawień 
artystycznych 
dot. wyłącznie 
działalności 
cyrkowej 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
93.29.Z 
 

 Pozostała 
działalność 
rozrywkowa i 
rekreacyjna 
dot. wyłącznie 
działalności 
różnych 
miejsc 
rozrywki np. 
dyskotek, sal 
balowych 
 

ex    Usługi  dot. wyłącznie usług osobistych, określonych grupowaniami ISIC: ex 
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85 
 

 osobiste 
 

851, ex 855, ex 859 
 

 ex 
851 
 

 Usługi 
domowe 
 

 95 
 

 95.00.Z 
 

 Gospodarstwa 
domowe 
zatrudniające 
pracowników 
 

  
 

 97.00.Z 
 

 
Gospodarstwa 
domowe 
zatrudniające 
pracowników 
 

 ex 
855 
 

 Salony 
fryzjerskie i 
usługi 
kosmetyczne 
(oprócz 
pedicure i 
prowadzenia 
szkół 
przygotowują
cych do 
zawodów 
kosmetycznyc
h i 
fryzjerskich)  
 

  
 

 ex 
93.02.Z 
 

 Fryzjerstwo i 
pozostałe zabiegi 
kosmetyczne dot. 
wyłącznie 
działalności 
gabinetów 
odnowy 
biologicznej i 
usług 
kosmetycznych z 
wyłączeniem 
pedicure 
 

  
 

 ex 
96.02.Z 
 

 Fryzjerstwo i 
pozostałe 
zabiegi 
kosmetyczne 
dot. wyłącznie 
działalności 
gabinetów 
odnowy 
biologicznej i 
usług 
kosmetycznyc
h z 
wyłączeniem 
pedicure 
 

 ex 
859 
 

 Usługi 
osobiste, 
gdzie indziej 
niesklasyfiko
wane 
(oprócz 
masaży 
sportowych i 
leczniczych 
oraz usług 
przewodników 
górskich)  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 zwalczanie 
szkodników 
 

  
 

 ex 
90.03.Z 
 

 Działalność 
sanitarna i 
pokrewna dot. 
wyłącznie 
zwalczania 
szkodników 
 

  
 

 ex 
81.29.Z 
 

 Pozostałe 
sprzątanie 
dot. wyłącznie 
zwalczania 
szkodników 
 

 
 

  
 

 
wypożyczanie 
ubrań i 
sprzętu do ich 
przechowywa
nia 
 

  
 

 ex 
71.40.Z 
 

 Wypożyczanie 
artykułów użytku 
osobistego i 
domowego dot. 
wyłącznie 
wypożyczania 
ubrań i sprzętu do 
ich 
przechowywania 
 

  
 

 ex 
77.29.Z 
 

 
Wypożyczanie 
i dzierżawa 
pozostałych 
artykułów 
użytku 
osobistego i 
domowego 
dot. wyłącznie 
wypożyczania 
ubrań i 
sprzętu do ich 
przechowywa
nia 
 

    prowadzenie    ex  Działalność    ex  Pozostała 
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  biur 
matrymonialn
ych itp. 
 

 93.05.Z 
 

usługowa 
pozostała, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana 
dot. wyłącznie 
działalności biur 
matrymonialnych 
itp. 
 

 96.09.Z 
 

działalność 
usługowa, 
gdzie indziej 
niesklasyfikow
ana dot. 
wyłącznie 
działalności 
biur 
matrymonialn
ych itp. 
 

 
 

  
 

 usługi 
astrologów, 
wróżek itp. 
 

  
 

 ex 
93.05.Z 
 

 Działalność 
usługowa 
pozostała, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana 
dot. wyłącznie 
działalności 
astrologicznej itp. 
 

  
 

 ex 
96.09.Z 
 

 Pozostała 
działalność 
usługowa, 
gdzie indziej 
niesklasyfikow
ana dot. 
wyłącznie 
działalności 
astrologicznej 
itp. 
 

 
 

  
 

 usługi 
sanitarne i 
związane z 
nimi 
 

  
 

 ex 
90.03.Z 
 

 Działalność 
sanitarna i 
pokrewna dot. 
wyłącznie usług 
sanitarnych i 
pokrewnych 
 

  
 

 ex 
38.11.Z 
 

 Zbieranie 
odpadów 
innych niż 
niebezpieczne 
dot. wyłącznie 
opróżniania 
koszy na 
śmieci w 
miejscach 
publicznych 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 39.00.Z 
 

 Działalność 
związana z 
rekultywacją i 
pozostała 
działalność 
usługowa 
związana z 
gospodarką 
odpadami 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ex 
81.29.Z 
 

 Pozostałe 
sprzątanie 
dot. wyłącznie 
zamiatania i 
czyszczenia 
ulic, dróg, 
placów, 
rynków, 
publicznych 
ogrodów, 
parków itp. 
oraz usuwania 
śniegu i lodu z 
arterii 
komunikacyjn
ych i dróg 
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kołowania, 
włącznie z 
posypywanie
m solą lub 
piaskiem itp. 
 

 utrzymanie i 
konserwacja 
grobów 
 

  
 

 ex 
93.03.Z 
 

 Pogrzeby i 
działalność 
pokrewna dot. 
wyłącznie 
utrzymania i 
konserwacji 
grobów 
 

  
 

 ex 
96.03.Z 
 

 Pogrzeby i 
działalność 
pokrewna dot. 
wyłącznie 
utrzymania i 
konserwacji 
grobów 
 

 usługi 
kurierów i 
pilotów-
tłumaczy 
 

  
 

 ex 
63.30.D 
 

 Pozostała 
działalność 
turystyczna dot. 
wyłącznie 
działalności 
pilotów 
wycieczek, 
włączając pilotów-
tłumaczy 
 

  
 

 ex 
79.90.A 
 

 Działalność 
pilotów 
wycieczek i 
przewodników 
turystycznych 
dot. wyłącznie 
działalności 
pilotów 
wycieczek, 
włączając 
pilotów-
tłumaczy 
 

 
 

  
 

 ex 
64.12.A 
 

 Działalność 
kurierska dot. 
wyłącznie 
działalności 
kurierskiej 
wykonywanej 
przez prywatne 
firmy kurierskie 
oraz działalności 
kurierskiej 
operatora 
publicznego nie 
objętej 
obowiązkiem 
świadczenia 
usług 
powszechnych 
 

  
 

 ex 
53.20.Z 
 

 Pozostała 
działalność 
pocztowa i 
kurierska dot. 
wyłącznie 
działalności 
kurierskiej 
wykonywanej 
przez 
prywatne 
firmy 
kurierskie 
oraz 
działalności 
kurierskiej 
operatora 
publicznego 
nie objętej 
obowiązkiem 
świadczenia 
usług 
powszechnyc
h 
 

 

5. Działalności wykonywane bez stałej lokalizacji (obnośne, objazdowe): 

a. kupno i sprzedaż towarów: 
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- przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrążców (ex grupa ISIC 

612) 

(PKD-2004 ex 52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową; PKD-2007 47.8 

Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; 47.99.Z Pozostała sprzedaż 

detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami dot. wyłącznie 

działalności prowadzonej przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub 

domokrążców); 

- na targach - w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem; 

b. działalności, których dotyczą przyjęte wcześniej środki przejściowe, wyraźnie 

wykluczając je, lub nie wymieniając ich w odniesieniu do obnośnego/objazdowego ich 

wykonywania 

6. Działalności osób prowadzących własne firmy hurtowego handlu węglem lub pośrednictwa 

w handlu węglem (ex grupa 6112 nomenklatury ISIC) 

PKD-2004 ex 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - dot. działalności 

osób prowadzących handel hurtowy węglem, na własny rachunek 

ex 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych - dot. pośrednictwa w handlu węglem 

PKD-2007 ex 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - dot. działalności 

osób prowadzących handel hurtowy węglem, na własny rachunek, 

ex 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych - dot. pośrednictwa w handlu węglem. 

7. Działalności te obejmują w szczególności: 

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

- pośrednictwo w sprzedaży, zakupie lub wynajmie statków; 

- przygotowanie, prowadzenie negocjacji i podpisywanie kontraktów na przewóz 

emigrantów; 

- przyjmowanie w depozyt wszelkich przedmiotów i towarów, na zlecenie depozytora, przy 

kontroli celnej, lub gdzie indziej - w hurtowniach, magazynach ogólnych, magazynach 

meblowych, chłodniach, silosach itp.; 
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- wystawianie depozytorowi kwitu składowego na zdeponowane przedmioty lub towary; 

- udostępnianie pomieszczeń, paszy i wybiegów dla bydła - podczas jego oczekiwania na 

sprzedaż lub podczas transportu do albo z miejsca sprzedaży; 

- przeprowadzanie kontroli lub oceny technicznej pojazdów mechanicznych; 

- mierzenie, ważenie i cechowanie towarów. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Znak "*" zamieszczony w główce tabeli, przy PKD 2007, oznacza, że zakres grupowania PKD-2007 
odnosi się do zakresu danego grupowania PKD-2004. W związku z tym mogą powtarzać się te same 
grupowania w przypadku powiązań z NICE lub ISIC; 
"ex" oznacza niepełny zakres danego grupowania NICE, ISIC i PKD. 
 



UZASADNIENIE 

 

        Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego  art. 17 ustawy z dnia ... 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. poz. ...), 

która zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do przyporządkowania działalności z wykazów 

w załączniku nr IV do Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

       Rozporządzenie przyporządkowuje działy i grupy klasyfikacji NICE i ISIC odpowiednim 

działom, klasom/podklasom Polskiej Klasyfikacji Działalności, która jest oficjalnie 

obowiązującą klasyfikacją w Rzeczypospolitej Polskiej. 

       Rozporządzenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia przejrzystości i czytelności 

klasyfikacji przywołanych w Załączniku IV dyrektywy 2005/36/WE. Projekt rozporządzenia 

jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 



 

Nazwa projektu 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

przyporządkowania działalności z wykazów w załączniku nr IV 

do Polskiej Klasyfikacji Działalności 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Prof. Aleksander Bobko 

Sekretarz Stanu MNiSW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Danuta Czarnecka 

Departament Współpracy Międzynarodowej 

Tel. 22 52 92 266 

e-mail: danuta.czarnecka@nauka.gov.pl 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji  zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac …………………. 

      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego 

prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, 

str. 132).  

W związku z tym, że ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej uchyla dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do 

wykonywania zawodów regulowanych i działalności, należy wydać nowe rozporządzenie w sprawie 

przyporządkowania działalności z wykazów w załączniku nr IV do Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Załącznik IV dyrektywy 2013/55/UE  zawiera rodzaje działalności, których podjęcie lub wykonywanie  

w danym państwie członkowskim zależy od posiadania wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnym, 

handlowym lub zawodowym.  Rozporządzenie przyporządkowuje działalności oznaczone kodami ISIC lub 

NICE (z załącznika IV) do Polskiej Klasyfikacji Działalności. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Dyrektywa nie nakłada obowiązku wydawania takiego rozporządzenia. Zostało ono zaprojektowane w celu 

zapewnienia przejrzystości i czytelności klasyfikacji przywołanych w Załączniku IV dyrektywy 2005/36/WE. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Obywatele państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej, EOG oraz 

Konfederacji Szwajcarii 

chcący uznać na 

terytorium innego 

państwa członkowskiego 

kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania 

zawodu regulowanego 

 

potencjalnie wszyscy 

obywatele 

wykonujący 

działalności 

wymienione w 

załączniku IV do 

dyrektywy 

2013/55/UE   

 

źródło wewnętrzne możliwość uznania 

wykonywania danej 

działalności 
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właściwe organy państw 

członkowskich w 

sprawach uznawania 

kwalifikacji 

zawodowych 

(ministerstwa, urzędy, 

samorządy zawodowe 

itp.) 

 źródło wewnętrzne  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

– Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

– Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

– Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

– Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

– Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

– Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

– Prezydentowi Pracodawców RP, 

– Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

– Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

– Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

– Krajowej Izbie Gospodarczej,  

– Forum Związków Zawodowych,  

– Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

– Naczelnej Organizacji Technicznej, 

– Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

 (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w IV kwartale 2016 r. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/11rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T WA  W Y Ż S Z E G O
1) 

z dnia 

w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie 

do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zawodami regulowanymi, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do 

wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, są zawody: 

1) doradcy podatkowego; 

2) rzecznika patentowego. 

§ 2. W przypadku zawodów, o których mowa w § 1, występuje obowiązek przystąpienia 

do testu umiejętności. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2) 

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1) 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 

 
2) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

18 września 2009 r. w sprawie zawodów  regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do 

wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności (Dz. U. Nr 164, poz. 1311). 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 5 ustawy 

z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(Dz. Urz. UE L 354, str. 132). 

Na mocy powyższego przepisu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego został 

upoważniony do określenia zawodów regulowanych, w odniesieniu do których jest 

wyłączone uprawnienie wnioskodawcy do wyboru środka wyrównawczego w postaci stażu 

adaptacyjnego albo testu umiejętności. Jednocześnie w rozporządzeniu wskazuje się rodzaj 

środka, jaki może być stosowany w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych w wymienionych zawodach. 

Jeżeli w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji właściwy organ stwierdzi, że 

kształcenie lub szkolenie odbyte w państwie wnioskodawcy różni się w sposób zasadniczy od 

kształcenia wymaganego w tym zawodzie w Polsce lub gdy zakres zawodu różni się znacząco 

od zakresu tego zawodu w RP, wówczas może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od 

odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. 

Za pomocą powyższych środków wyrównawczych wnioskodawca uzupełnia „braki” w 

kwalifikacjach. 

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 lit. a ustawy z dnia …. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

w przypadku zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości 

prawa polskiego, a ich zasadniczą i trwałą cechą jest udzielanie porad i pomocy związanej 

z prawem polskim, uprawnienie wnioskodawcy do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu 

umiejętności może zostać wyłączone. Rodzaj środka (staż adaptacyjny albo test 

umiejętności), jaki może być stosowany w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 

w takich zawodach, określa przedmiotowe rozporządzenie. 

W konsekwencji projekt rozporządzenia zawiera zawody regulowane, takie jak doradca 

podatkowy oraz rzecznik patentowy, w których uprawnienie wnioskodawcy do wyboru 

środka wyrównawczego jest wyłączone. 
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Doradca podatkowy 

Do zakresu czynności doradztwa podatkowego należy między innymi udzielanie na 

zlecenie lub na rzecz klientów, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków 

podatkowych, prowadzenie w imieniu i na ich rzecz ksiąg podatkowych i innych ewidencji do 

celów podatkowych, a także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie 

im pomocy w tym zakresie. Konieczna jest znajomość polskiego prawa, albowiem specyfika 

świadczenia usług doradztwa podatkowego polega na udzielaniu porad dotyczących prawa 

krajowego, tj. prawa polskiego. 

Osoba uprawniona do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w Polsce 

powinna posiadać znajomość polskiego porządku prawnego w ujęciu systemowym, 

obejmującym szereg gałęzi prawa. Niezbędna jest przy tym znajomość języka polskiego, tak 

aby osoba mająca świadczyć usługi doradztwa podatkowego była w stanie odczytać przepisy 

prawne w oryginale, czyli w języku polskim. Jest to warunkiem koniecznym do właściwego 

ich stosowania w praktyce zawodowej. Świadczenie tych usług wymaga kontaktu z klientem, 

porozumienia się z nim, chociażby co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, w jakim 

znajduje się klient oczekujący porady. 

 

Rzecznik patentowy 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych 

(Dz. U. Nr 49, poz. 509, z późn. zm.) wykonywanie zawodu rzecznika patentowego polega na 

świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy 

sprawy z zakresu własności przemysłowej rozumie się jako uzyskiwanie, zachowywanie, 

wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności 

przemysłowej, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie ww. przedmiotów. 

Wskazany powyżej zakres zadań jest związany z udzielaniem porad i pomocy prawnej, 

co stanowi zasadniczą i trwałą cechę tej działalności. Wykonywanie powyższej działalności 

wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego. Dodatkowo rzecznicy patentowi mogą 

występować jako pełnomocnicy w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym, 

w sprawach z zakresu własności przemysłowej. 
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Znajomość prawa polskiego, a w szczególności przepisów regulujących sprawy 

własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, postępowania cywilnego oraz 

postępowania administracyjnego, jest niezbędna dla właściwego wykonywania zawodu 

rzecznika patentowego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 7 września 2006 r. 

w sprawie prejudycjalnej C-149/05 Price stwierdza się także, że nie jest konieczne, aby 

wymóg udzielania porad i pomocy związanej z prawem krajowym dotyczył całego obszaru 

prawa krajowego; wystarczającym jest, aby powyższy wymóg dotyczył specjalistycznej 

dziedziny tego prawa. 

 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 5 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

W związku z tym, że ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej uchyla dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów 

regulowanych i działalności, pojawiła się potrzeba wydania nowego rozporządzenia określającego zawody regulowane, 

w odniesieniu do których jest wyłączone uprawnienie wnioskodawcy do wyboru środka wyrównawczego w postaci stażu 

adaptacyjnego albo testu umiejętności. Jednocześnie w rozporządzeniu wskazuje się rodzaj środka, jaki może być 

stosowany w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w wymienionych zawodach. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W rozporządzeniu określono dwa zawody regulowane (doradca podatkowy, rzecznik patentowy), w odniesieniu do 

których jest wyłączone uprawnienie wnioskodawcy do wyboru środka wyrównawczego w postaci stażu adaptacyjnego 

albo testu umiejętności.  

Uprawnienie do pozbawienia wnioskodawcy prawa wyboru środka wyrównawczego jest dozwolone w przypadku 

zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, a ich zasadniczą 

i trwałą cechą jest udzielanie porad i pomocy związanej z prawem polskim.  

W projekcie wskazano test umiejętności jako rodzaj środka, który może być stosowany w toku postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych w wymienionych zawodach. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Określenie zawodów w przypadku których wyłączony będzie jeden ze środków wyrównawczych jest fakultatywne.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

obywatele UE, którzy 

nabyli kwalifikacje 

zawodowe poza obszarem 

RP i wystąpią w Polsce z 

wnioskiem o uznanie 

kwalifikacji do 

wykonywania zawodu  

doradcy podatkowego lub 

rzecznika patentowego 

potencjalnie wszyscy 

obywatele posiadający 

w państwie UE 

kwalifikacje do 

wykonywania zawodu  

doradcy podatkowego i 

wystąpią w Polsce z 

wnioskiem o uznanie 

tych kwalifikacji  

źródło wewnętrzne ograniczenie wyboru środka 

wyrównawczego w przypadku 

zasadniczych różnic 

programowych w kształceniu 

lub szkoleniu 

Krajowa Rada Doradców 

Podatkowych (organ 

właściwy do uznawania 

kwalifikacji w zawodzie 

doradca podatkowy) 

potencjalnie wszyscy 

obywatele posiadający 

w państwie UE 

kwalifikacje do 

wykonywania zawodu  

źródło wewnętrzne możliwość nałożenia na 

wnioskodawcę  tylko jednego 

środka kompensacyjnego (test 

umiejętności) w przypadku 

stwierdzenia zasadniczych 
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rzecznika patentowego 

i wystąpią w Polsce z 

wnioskiem o uznanie 

tych kwalifikacji 

różnic programowych w 

kształceniu lub szkoleniu 

Polska Izba Rzeczników 

Patentowych (organ 

właściwy do uznawania 

kwalifikacji w zawodzie 

rzecznik petentowi) 

 źródło wewnętrzne możliwość nałożenia na 

wnioskodawcę  tylko jednego 

środka kompensacyjnego (test 

umiejętności) w przypadku 

stwierdzenia zasadniczych 

różnic programowych w 

kształceniu lub szkoleniu 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania następującym 

partnerom społecznym: 

‒ Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

‒ Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

‒ Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

‒ Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

‒ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

‒ Prezydentowi Pracodawców RP, 

‒ Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

‒ Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

‒ Krajowej Izbie Gospodarczej,  

‒ Forum Związków Zawodowych,  

‒ Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

‒ Naczelnej Organizacji Technicznej, 

‒ Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

‒ Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, 

‒ Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, 

‒ Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Obywatele, który składają wnioski w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych wnoszą opłatę 

skarbową za przeprowadzenie postępowania w kwocie 523 zł. 
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu 
 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Do 31 grudnia 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  

z dnia 

w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu ... 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …) zarządza się, co 

następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania 

nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób 

ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty 

za jego odbycie, 

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych 

przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu 

umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie 

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

kwalifikacji do wykonywania zawodu … 

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawach o uznanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodu … 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) instytucja – jednostkę organizacyjną, w której wnioskodawca odbywa staż lub 

przystępuje do części praktycznej testu; 

2) organ prowadzący postępowanie – ministra właściwego do spraw … lub podmiot 

wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
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administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.
1)

). 

§ 3. 1. Program i okres trwania stażu oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem 

określa się w szczególności w oparciu o: 

1) świadectwa i dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

posiadane przez wnioskodawcę; 

2) program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę; 

3) okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności do wykonywania 

wnioskowanego zawodu regulowanego; 

4) okres, jaki jest niezbędny do nabycia umiejętności do wykonywania wnioskowanego 

zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) zakres wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne 

do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) różnice wynikające ze specyfiki uzyskiwania kwalifikacji i wykonywania 

wnioskowanego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie, 

w którym wnioskodawca nabył kwalifikacje do jego wykonywania; 

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia występuje do organu prowadzącego 

postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu albo przeprowadzenie testu. 

§ 4. 1. Organ prowadzący postępowanie przekazuje instytucji, w której ma być 

odbywany staż adaptacyjny, postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej 

informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym 

wnioskodawcy. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazana również drogą 

elektroniczną lub za pomocą informatycznych nośników danych, z zachowaniem przepisów 

o ochronie danych osobowych. 

Rozdział 2 

Staż adaptacyjny 

§ 5. 1. Do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego wnioskodawca dołącza dokument 

zawierający zobowiązanie instytucji do nawiązania z wnioskodawcą stosunku pracy lub 

zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

                                                           
1) 

Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1269 

i 1960. 
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2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o: 

1) rodzaju stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą; 

2) terminie, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny; 

3) okresie, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny; 

4) obowiązkach, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy; 

5) wyznaczonym opiekunie stażu; 

6) wstępnym wyliczeniu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu. 

3. Okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być krótszy niż okres trwania stażu 

adaptacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Organ prowadzący postępowanie akceptuje wybór instytucji dokonany przez 

wnioskodawcę oraz przekazuje tej instytucji postanowienie wraz z kopią dokumentacji 

zawierającej informację o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach, w tym 

o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. 

5. W przypadku niezaakceptowania przez organ prowadzący postępowanie instytucji 

wskazanej przez wnioskodawcę z powodu braku możliwości zrealizowania programu stażu 

wnioskodawca wskaże inne miejsce odbywania stażu. Przepisy ust. 1–4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Zmiana instytucji może nastąpić w przypadku: 

1) umotywowanego wniosku złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na 3 miesiące 

przed zakończeniem stażu; 

2) umotywowanego wniosku kierownika instytucji złożonego nie później niż na 3 miesiące 

przed zakończeniem stażu. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się do organu prowadzącego postępowanie. 

8. W przypadku zmiany instytucji do organu prowadzącego postępowanie, 

wnioskodawcy oraz instytucji, w której wnioskodawca zamierza kontynuować odbywanie 

stażu adaptacyjnego, stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem stopnia realizacji programu 

stażu, przepisy ust. 1–5 oraz § 6–11. 

9. Instytucja, w której wnioskodawca dotychczas odbywał staż adaptacyjny, przekazuje 

instytucji, w której staż zamierza kontynuować, postanowienie wraz z dokumentacją, o której 

mowa w ust. 4, oraz informację o stopniu realizacji programu stażu sporządzoną przez 

dotychczasowego opiekuna i zatwierdzoną przez kierownika instytucji. 

§ 6. Staż adaptacyjny odbywa się zgodnie z programem określonym w postanowieniu, 

o którym mowa w § 3 ust. 1. 
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§ 7. 1. Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, zwanego dalej 

„opiekunem”. Opiekunem może być wyłącznie osoba posiadająca co najmniej kwalifikacje, 

o których uznanie występuje wnioskodawca. 

2. Opiekuna wyznacza kierownik instytucji. 

3. Do zadań opiekuna należy w szczególności: 

1) kontrola realizacji programu stażu; 

2) kontrola obecności wnioskodawcy w instytucji w okresie odbywania stażu; 

3) gromadzenie informacji o przebiegu stażu; 

4) pomoc wnioskodawcy w realizacji programu stażu. 

4. Zmiana opiekuna może nastąpić w przypadku: 

1) braku możliwości dalszego sprawowania nadzoru nad wnioskodawcą; 

2) umotywowanego wniosku złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na 3 miesiące 

przed zakończeniem stażu; 

3) umotywowanego wniosku opiekuna złożonego nie później niż na 3 miesiące przed 

zakończeniem stażu. 

5. Zmiany opiekuna dokonuje kierownik instytucji, w której staż jest odbywany, 

w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie. 

§ 8. 1. Oceny stażu, w formie pisemnej opinii zawierającej szczegółowy opis przebiegu 

stażu, dokonują wspólnie opiekun i kierownik instytucji nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia stażu. 

2. Przy sporządzaniu opinii uwzględnia się merytoryczną poprawność wykonywania 

powierzonych obowiązków oraz zdobytą przez wnioskodawcę wiedzę. 

3. Opinia zawiera uzasadnione stwierdzenie o przygotowaniu albo o braku 

przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania wnioskowanego zawodu 

regulowanego. 

§ 9. Kierownik instytucji przekazuje opinię, o której mowa w § 8 ust. 1, wnioskodawcy 

oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. 

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia w opinii, o której mowa w § 8 ust. 1, braku 

przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania wnioskowanego zawodu 

regulowanego wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o ponowne odbycie stażu, w trybie 

określonym w § 3 ust. 3 i § 5. 
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2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony przez wnioskodawcę w terminie 

7 dni od dnia otrzymania opinii zawierającej stwierdzenie o braku przygotowania 

wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego, 

organ prowadzący postępowanie, po uzgodnieniu z kierownikiem instytucji, może przedłużyć 

staż na czas określony. 

§ 11. 1. Wstępne wyliczenie kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu 

adaptacyjnego dokonywane jest w instytucji na podstawie szacunkowych wydatków 

ustalonych z uwzględnieniem programu stażu, czasu trwania stażu i wynagrodzenia opiekuna 

oraz przewidywanych wydatków organizacyjno-technicznych związanych ze stażem. 

2. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu jest ustalana na dzień zakończenia 

stażu na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem. 

3. Ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu nie może przewyższyć kosztów 

wyliczonych wstępnie o więcej niż 10%. 

4. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2, ostateczna wysokość kosztów 

odbywania stażu może być powiększona w stosunku do kosztów wyliczonych wstępnie 

proporcjonalnie do okresu, na jaki staż został wydłużony, nie więcej jednak niż o 100%. 

5. Jeżeli ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu jest wyższa od kosztów 

wyliczonych wstępnie, wnioskodawca uiszcza różnicę na rachunek instytucji w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia stażu. 

6. Jeżeli ostateczna wysokość kosztów odbywania stażu jest niższa od kosztów 

wyliczonych wstępnie, instytucja zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia stażu. 

7. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu ustalone zgodnie z ust. 1–4, 

uiszczając z tego tytułu opłatę jednorazowo albo w równych ratach miesięcznych, płatnych 

z góry do 10. dnia każdego miesiąca za dany okres rozliczeniowy, w sposób wskazany przez 

kierownika instytucji. 

8. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej 

umowy cywilnoprawnej opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za 

zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącona z jego wynagrodzenia. 

9. W przypadku przerwania odbywania stażu lub nieprzystąpienia do stażu instytucja 

dokonuje zwrotu wniesionej opłaty za odbywanie stażu lub jej odpowiedniej części na 

podstawie umotywowanego wniosku oraz udokumentowanych, niezależnych od 

wnioskodawcy przyczyn. 
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10. Zwrot opłaty następuje w sposób wskazany we wniosku w terminie 30 dni od dnia 

jego złożenia. 

Rozdział 3 

Test umiejętności 

§ 12. Wnioskodawca przystępuje do testu umiejętności nie później niż w terminie 

6 miesięcy od dnia nałożenia na niego tego obowiązku. 

§ 13. Test przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, powołana 

przez organ prowadzący postępowanie, składająca się z trzech osób, przy czym co najmniej 

jedna z nich posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień 

będących przedmiotem testu. 

§ 14. Test składa się z części teoretycznej i części praktycznej. 

§ 15. 1. Część teoretyczna testu przeprowadzana jest w formie testu pisemnego 

składającego się z nie więcej niż 40 pytań dotyczących wiedzy zawodowej niezbędnej do 

wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego, opracowanych przez organ 

prowadzący postępowanie. 

2. Część teoretyczna testu trwa nie dłużej niż 60 minut. 

§ 16. 1. Część praktyczna testu polega na wykonaniu czynności sprawdzających 

umiejętności praktyczne z zakresu wnioskowanego zawodu regulowanego, określonych przez 

organ prowadzący postępowanie. 

2. Część praktyczna testu przeprowadzana jest w instytucji wskazanej przez 

wnioskodawcę i zaakceptowanej przez organ prowadzący postępowanie, po uprzedniej 

zgodzie wyrażonej na piśmie przez jej kierownika. 

3. W przypadku niezaakceptowania przez organ prowadzący postępowanie instytucji 

wskazanej przez wnioskodawcę z powodu braku możliwości przeprowadzenia części 

praktycznej testu wnioskodawca wskaże inne miejsce jej przeprowadzenia. Przepis ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

4. Część praktyczna testu trwa nie dłużej niż 180 minut. 

§ 17. O terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiedniej części testu, kosztach jego 

przeprowadzenia oraz o trybie ponoszenia związanych z tym opłat organ prowadzący 

postępowanie zawiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej co najmniej na 21 dni przed 

wyznaczonym terminem jego przeprowadzenia. 



– 7 – 

§ 18. 1. Koszty przeprowadzenia testu ustalane są na podstawie rzeczywistych 

wydatków ponoszonych przez organ prowadzący postępowanie z tytułu przeprowadzenia 

testu. 

2. Opłatę za przeprowadzenie testu wnioskodawca wnosi w sposób wskazany przez 

organ prowadzący postępowanie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 17, nie 

później niż na 7 dni przed dniem jego przeprowadzenia. 

§ 19. 1. Przed przystąpieniem do testu wnioskodawca okazuje komisji dokument 

poświadczający tożsamość oraz dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie testu. 

2. Niedokonanie opłaty powoduje niedopuszczenie wnioskodawcy do testu. 

§ 20. 1. Część teoretyczna testu zostanie zaliczona, gdy wnioskodawca udzieli 

poprawnej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań. 

2. Część praktyczna testu zostanie zaliczona, gdy wnioskodawca przy wykonywaniu 

czynności, o których mowa w § 16 ust. 1, wykaże się umiejętnościami praktycznymi 

właściwymi dla wnioskowanego zawodu regulowanego. 

3. Za pozytywny wynik testu uznaje się zaliczenie zarówno jego części teoretycznej, jak 

i praktycznej. 

§ 21. 1. Po przeprowadzeniu części teoretycznej i praktycznej testu sporządzany jest 

protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. 

2. W protokole podaje się w szczególności imiona i nazwiska członków komisji oraz 

czas rozpoczęcia i zakończenia testu. Do protokołu załącza się pytania części teoretycznej 

testu, wykaz czynności sprawdzających umiejętności praktyczne wykonanych w ramach 

części praktycznej testu, listę osób przystępujących do testu oraz końcowe wyniki. 

3. O wyniku testu organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu. 

§ 22. 1. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu w wyznaczonym terminie albo 

testu nie zaliczył, może ponownie do niego przystąpić w terminie wyznaczonym przez organ 

prowadzący postępowanie. 

2. W przypadku nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie 

z udokumentowanych, niezależnych od wnioskodawcy przyczyn ponowne przystąpienie do 

testu następuje bez ponoszenia przez wnioskodawcę opłaty. 

3. Do ponownego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3 

i § 12–21. 
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§ 23. 1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty 

w przypadku nieprzystąpienia wnioskodawcy do testu w wyznaczonym terminie z przyczyn 

od niego niezależnych, udokumentowanych we wniosku złożonym nie później niż w terminie 

7 dni od dnia, w którym wnioskodawca miał przystąpić do testu. 

2. Zwrot wniesionej opłaty następuje także w przypadku złożenia przez wnioskodawcę 

co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu pisemnej 

rezygnacji z jego przeprowadzenia. 

3. Zwrot opłaty następuje w sposób wskazany we wniosku w terminie 30 dni od dnia 

jego złożenia. 

4. Do wnioskodawcy, który otrzymał zwrot opłaty, przepisu § 22 ust. 2 nie stosuje się. 

Rozdział 4 

Przepis końcowy 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ustawy 

z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(Dz. Urz. UE L 354, str. 132). 

W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych właściwy organ 

(wyznaczony dla każdego zawodu regulowanego) sprawdza odpowiedni poziom 

wykształcenia oraz kwalifikacje dające prawo wykonywania danego zawodu w państwie, 

w którym zostały uzyskane. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia … o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli 

właściwy organ stwierdzi, że zakres kształcenia lub szkolenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się 

w sposób zasadniczy lub gdy zakres zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od 

zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane 

w państwie wnioskodawcy różni się od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami 

regulacyjnymi ma prawo skierować wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego lub 

przystąpienia do testu umiejętności. 

Rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz 

zdawaniem testu umiejętności, będące elementami procedury w postępowaniu o uznanie 

kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego. 

Ponadto rozporządzenie szczegółowo określa: 

– warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb 

wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego 

trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego 

oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbycie; 

– warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny 

posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów 

przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za 

jego przeprowadzenie. 
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Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra … w sprawie stażu adaptacyjnego oraz 

testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do 

wykonywania zawodu… 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo ... 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji  zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej 

dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

W związku z tym, że ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej uchyla dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do 

wykonywania zawodów regulowanych i działalności właściwi ministrowie są zobowiązani do wydania 

nowych rozporządzeń w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie 

kwalifikacji do wykonywania poszczególnych zawodów regulowanych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W przypadku występujących zasadniczych różnic pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi wnioskodawcy 

a kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy ma prawo 

zobowiązać wnioskodawcę  do odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności. 

Rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz zdawaniem testu 

umiejętności, będące elementami procedury w postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych do 

wykonywania zawodu regulowanego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Państwa członkowskie UE mają czas do stycznia 2016 r. do wdrożenia nowych przepisów dyrektywy. Dyrektywa 

zobowiązuje do określenia zasad wdrożenia przepisów dotyczących testu umiejętności  oraz stażu adaptacyjnego. Poziom 

regulacji zależy od systemu prawnego państwa członkowskiego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Obywatele państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej, EOG oraz 

Konfederacji Szwajcarii 

chcący uznać na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej kwalifikacje 

zawodowe do 

wykonywania zawodu 

regulowanego 

 
 

potencjalnie wszyscy 

obywatele posiadający 

w państwie UE 

kwalifikacje do 

wykonywania zawodu 

regulowanego  

 

w 2013 r. odnotowano 

11 decyzji o uznaniu 

kwalifikacji 

zawodowych z 

zastosowaniem środka 

wyrównawczego (staż 

adaptacyjny lub test 

umiejętności). 

Dodatkowo 8 osób 

odbywa staż 

źródło wewnętrzne – Baza 

Zawodów Regulowanych (data 

pobrania – 26.01.2015) 
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adaptacyjny (do 3 lat). 

W 55 przypadkach trwa 

postępowanie 

egzaminacyjne dot. 

ewentualnego 

skierowania na test lub 

staż 

właściwe organy w 

sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

(ministerstwa, urzędy, 

samorządy zawodowe itp.) 

w zależności od liczby 

zawodów 

regulowanych w PL w 

momencie wejścia w 

życie ustawy; obecnie 

ok. 30 organów 

centralnych + ok. 100 

regionalnych 

źródło wewnętrzne  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

- Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

- Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

- Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

- Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

- Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

- Prezydentowi Pracodawców RP, 

- Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

- Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

- Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

- Krajowej Izbie Gospodarczej,  

- Forum Związków Zawodowych,  

- Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

- Naczelnej Organizacji Technicznej, 

- Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w IV kwartale 2016 r. 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T WA  W Y Ż S Z E G O
1)

 

z dnia 

w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej 

w Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 33 ust. 9 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór oświadczenia przedkładanego organowi właściwemu przez 

usługodawcę przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.  

§ 2. Usługodawca przedkłada oświadczenie ponownie w przypadku, gdy: 

1)  nastąpiła istotna zmiana stanu potwierdzonego dokumentami usługodawcy; 

2) usługodawca zamierza świadczyć usługę transgraniczną w kolejnych latach. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, jeśli nie nastąpiła istotna zmiana stanu 

potwierdzonego dokumentami dołączonymi do wcześniej złożonego oświadczenia, 

dokumentów tych nie dołącza się ponownie. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

 

                                                 
1)

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 

 poz. 1896). 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia … (poz. ...) 

 

WZÓR  

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSGRANICZNEJ 

NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1)

 

 

PAN  PANI  

 

Imię/imiona: …………………..………………………..…….……..….……………….… 

Nazwisko/nazwiska: ......…………………………....…………………….……...……….. 

Obywatelstwo
2)

: …………………………………………………………………………… 

Data urodzenia:  dzień: ......................  miesiąc ...................................... rok....................... 

Miejsce urodzenia: państwo …………..………….... miejscowość: ……….……......…… 

Państwo usługodawcy: ……………………………………………………………………. 

Nazwa zawodu/działalności wykonywanej w państwie usługodawcy (w języku  państwa 

usługodawcy i w języku polskim):  

 

…………………....…………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAMIERZAM ŚWIADCZYĆ USŁGUĘ TRANSGRANICZNĄ NA 

OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZAWODZIE REGULOWANYM/ 

DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa zawodu regulowanego/ działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej) 

 

 

OŚWIADCZENIE SKŁADAM
3)

 

 

PO RAZ PIERWSZY   

  

PO RAZ KOLEJNY   

                                                 
1) 

Wypełnić w języku polskim., czytelnie. w kolorze niebieskim lub czarnym.   
2)

 Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa „trzeciego” w rozumieniu art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich 

UE.  
3)

 Zaznaczyć właściwe. 
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Informacja o poprzednio złożonym oświadczeniu
4)

 (data, adresat, itp.): ………………….
  

…………………………...………………………………………………………………… 

Podpis (czytelny): ………………………………………………………….....………….. 

Data: ……………………………………………………………………………………… 

 

Informacja o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego 

albo zbiorowego ubezpieczenia: 

Potwierdzam, że posiadam polisę ubezpieczeniową, lub inny środek indywidualnego lub 

zbiorowego ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem danego zawodu/działalności,  

wymaganą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

TAK  

Nazwa ubezpieczyciela: ……………………..…………………………….…………… 

Numer polisy ubezpieczeniowej  lub innego środka:  ………………………………….. 

NIE  

Dane do kontaktu w państwie usługodawcy: 

Adres: …………………………………………….………………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………… 

Numer telefonu (z numerami kierunkowymi): …………………….………….…………… 

Fax (z numerami kierunkowymi): …………………………….…………….……………… 

E-mail: ……………………………………………………………………….……………... 

Dane do kontaktu w Rzeczypospolitej Polskiej
5)

: 

Adres: …………………………………………………….………………….……………… 

……………………………………………………………………………………..………… 

Numer telefonu (z numerem kierunkowym): …………………………….………………….… 

Fax (z numerem kierunkowym): ……………………………………………….……………… 

E-mail: …………………………………..……………...……………………………………… 

                                                 
4) 

Można załączyć kopię. 
5)

 wpisać w przypadku, gdy jest możliwe podanie danych do kontaktu w RP. 
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ZAŁĄCZNIKI DO OŚWIADCZENIA, których dołączenia organ może wymagać w 

przypadku świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy albo w przypadku 

istotnej zmiany stanu potwierdzonego dokumentami złożonymi wraz z poprzednim 

oświadczeniem: 

 

1. Dokument potwierdzający obywatelstwo   

Nazwa i numer załączonego dokumentu: …………………………………………………..... 

Państwo/data wydania …………………..……………………………………………………. 

  

2. Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu/ działalności   

Nazwa organu, który wydał zaświadczenie: …………..…………………………………….. 

Nazwa zawodu/działalności wykonywanej w państwie usługodawcy (w języku  państwa 

usługodawcy i w języku polskim): …………………………………………………..………… 

 

Zaświadczenie wydane w państwie usługodawcy powinno potwierdzać zgodne z prawem 

wykonywanie zawodu/działalności w państwie usługodawcy, tj.: 

- czy usługodawca wykonuje zgodnie z prawem zawód/prowadzi działalność w państwie  

usługodawcy? 

TAK  

Nazwa państwa, w którym zgodnie z prawem zawód/ działalność jest wykonywana: 

......…………………………………………………..……………………………………………………... 

NIE  

 

- czy usługodawcę obowiązuje zakaz, choćby tymczasowy, wykonywania tego 

zawodu/działalności? 

TAK  NIE  

 

- czy wykonywany/a w państwie usługodawcy zawód/działalność jest regulowany/a? 

TAK  
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NIE  

 

Jeśli zawód/działalność wykonywany/a w państwie usługodawcy nie jest regulowany/a, 

czy usługodawca posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w danym 

zawodzie/działalności  w co najmniej jednym państwie członkowskim UE w okresie ostatnich 

dziesięciu lat w pełnym wymiarze czasu pracy albo odpowiednio dłużej w niepełnym 

wymiarze czasu pracy na terytorium państwa członkowskiego, w którym zgodnie z prawem 

wykonuje zawód/prowadzi działalność? 

TAK  NIE  

albo: 

– odbył kształcenie regulowane
6)

? 

TAK  NIE  

 

- czy do wykonywania tego zawodu/działalności w państwie usługodawcy wymagane jest 

członkostwo w stowarzyszeniu zawodowym/ organizacji zawodowej? 

TAK  

Nazwa, dane do kontaktu oraz numer z rejestru: …………..…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

NIE  

Jeśli NIE, czy jest możliwe dobrowolne członkostwo w stowarzyszeniu 

zawodowym/organizacji zawodowej?  

TAK  NIE  

W przypadku członkostwa - nazwa, dane do kontaktu oraz numer z rejestru:  ……..…………. 

………………………………………………………………………………………………..……………. 

- czy w celu wykonywania zawodu/działalności istnieje obowiązek posiadania 

zezwolenia/licencji lub obowiązek nadzoru przez właściwy organ w państwie usługodawcy? 

                                                 
6)

 W rozumieniu w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej kształcenie regulowane oznacza kształcenie przygotowujące 

do wykonywania zawodu w państwie wnioskodawcy, uzupełnione – o ile jest to wymagane – szkoleniem 

zawodowym, okresem próbnym lub praktyką zawodową, których poziom i program są określone przepisami 

państwa wnioskodawcy lub podlegają zatwierdzeniu lub ocenie przez instytucję powołaną w tym celu 

w państwie wnioskodawcy. 
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TAK  NIE  

Nazwa organu i dane do kontaktu: ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe usługodawcy  

 

Wykaz świadectw/dyplomów/innych dokumentów załączonych do oświadczenia: 

1) ………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………….. 

 …) ………….………………………………………………………………………….. 

 

4. Zaświadczenie o braku zawieszenia prawa wykonywania zawodu/ działalności   

    lub o niekaralności 

Dotyczy świadczenia usługi transgranicznej w zawodzie regulowanym/ działalności 

regulowanej związanej z bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób 

małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr …, poz. …), gdy przepisy regulacyjne przewidują 

potwierdzenie niekaralności. 

 

Nazwa organu, który wydał zaświadczenie: …………………………………………………. 

Data wydania zaświadczenia: ………………………………………………………………… 

 

5. Oświadczenie usługodawcy o znajomości języka polskiego  

 

Dotyczy zawodów regulowanych mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr …, poz. …) 

 

Data załączonego oświadczenia usługodawcy potwierdzającego posiadanie znajomości 

języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego: ………… 

 

6. Zaświadczenie określające charakter i okres wykonywania działalności  

Dotyczy działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 

publicznym. 
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Nazwa organu, który wydał zaświadczenie: …………………………………………………. 

Data wydania zaświadczenia: ……………………………...………………………………… 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego 

oświadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Miejscowość/ data  ……………………….………/ ………………………………………… 

Czytelny podpis usługodawcy: ……………………………………………………………… 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 9 ustawy 

z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdraża do polskiego prawa przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

(Dz. Urz. UE L 354, str. 132 z późn. zm.). 

 W dotychczas obowiązujących przepisach nie został określony wzór takiego 

oświadczenia (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Określony był 

jedynie obowiązek jego złożenia w formie pisemnej, poinformowania o posiadanych 

środkach ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej oraz przedłożenia dokumentów, 

których dołączenia do oświadczenia mogą wymagać właściwe organy. Brak wzoru 

oświadczenia powodował niepewność usługodawców, jakie informacje należy uznać za 

wystarczające, by oświadczenie było skuteczne. Opracowanie wzoru było też postulowane 

przez właściwe organy w celu zapewnienia lepszej przejrzystości procedury. 

Usługodawca zamierzający świadczyć usługę transgraniczną jest zobowiązany do 

przedłożenia właściwemu organowi pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi po raz pierwszy. Jeśli usługodawca będzie chciał świadczyć usługę 

w kolejnych latach, to oświadczenie powinno być przedłożone ponownie w każdym roku, 

w którym będzie świadczona usługa. 

Przepisy ustawy (art. 33 ust. 2) przewidują, że oświadczenie może być doręczone 

osobiście, przez inną osobę, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Właściwy organ może wymagać, by do oświadczenia były dołączone dodatkowe 

dokumenty, tj.: 

1) dokument potwierdzający obywatelstwo usługodawcy; 

2) zaświadczenie, że usługodawca wykonuje zawód albo działalność zgodnie z prawem 

w państwie usługodawcy oraz że nie obowiązuje go zakaz – nawet czasowy – 

wykonywania tego zawodu albo tej działalności; 
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3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe usługodawcy; 

4) dokument potwierdzający wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu albo 

działalności przez co najmniej jeden rok w okresie ostatnich dziesięciu lat albo odbycie 

kształcenia regulowanego (w przypadku zawodu nieregulowanego w państwie 

usługodawcy); 

5) zaświadczenie o braku zawieszenia prawa wykonywania działalności lub 

o niekaralności, jeżeli jest wymagane od obywateli polskich zamierzających 

wykonywać zawód regulowany albo działalność regulowaną związane 

z bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób małoletnich, w tym 

opieką nad dziećmi i wczesną edukacją; 

6) oświadczenie usługodawcy potwierdzające posiadanie znajomości języka polskiego 

w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego, w przypadku zawodów 

mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów; 

7) zaświadczenie określające charakter i okres wykonywania działalności, w przypadku 

działalności związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym. 

Ww. dokumenty usługodawca przedstawia ponownie wraz z kolejnym oświadczeniem, o ile 

zaszła istotna zmiana stanu potwierdzonego tymi dokumentami. 

 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (www.mnisw.gov.pl). 

http://www.mnisw.gov.pl/
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi 

transgranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Prof. Aleksander Bobko 

Sekretarz Stanu MNiSW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Danuta Czarnecka 

Zastępca Dyrektora 

Departament Współpracy Międzynarodowej 

Tel. 22 5292 266 

e-mail: danuta.czarnecka@nauka.gov.pl 

Data sporządzenia 
01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji  zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego 

prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, 

str. 132).  

Projekt ustawy wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania 

rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej. W aktualnie 

obowiązujących przepisach nie został określony wzór takiego oświadczenia (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

określa jedynie obowiązek jego złożenia w formie pisemnej, poinformowania o posiadanych środkach 

ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej oraz listę dokumentów, których dołączenia do oświadczenia 

mogą wymagać właściwe organy). W praktyce brak wzoru powodował nie tylko brak pewności organów 

i usługodawców, jakie informacje należy uznać za wystarczające, by oświadczenie było ważne, ale także 

trudności z elektronizacją procedury składania oświadczenia, gdyż nie ma podstawy do opracowania 

elektronicznego wzoru formularza dla usługi oferowanej przez ePUAP lub Pojedynczy Punkt Kontaktowy 

(ePK). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W rozporządzeniu określa się wzór oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej 

w Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z wytycznymi upoważnienia 

do wydania przedmiotowego rozporządzenia wzór oświadczenia obejmuje informacje do przedstawienia przez 

usługodawcę właściwemu organowi w celu świadczenia usług transgranicznych w regulowanym 

zawodzie/działalności w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów i informacji, które właściwy organ może wymagać od 

usługodawcy. Dodatkowo w celu zachowania przejrzystości, do oświadczenia dołączone są informacje, które 

mogą być przydatne usługodawcy w związku z świadczeniem usług w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z wytycznymi upoważnienia do wydania przedmiotowego rozporządzenia, wzór oświadczenia 

powinien uwzględniać konieczność zachowania przejrzystości i kompletności informacji w nim zawartych. 

Usługodawca, gdy jest to wymagane, powinien przedstawić właściwemu organowi niezbędne informacje 

i dokumenty  dotyczące, np.:  

 tożsamości wnioskodawcy, nazwy państwa w którym usługodawca zgodnie z prawem wykonuje 

zawód/prowadzi działalność, 

 określenia zawodu regulowanego lub działalności, formy jego wykonywania, charakteru i okresu 
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wykonywania zawodu, 

 braku zakazu, nawet czasowego wykonywania zawodu/działalności, 

 posiadanych przez usługodawcę kwalifikacjach, 

 informację o posiadanym ubezpieczeniu, 

 znajomości języka polskiego w przypadku zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, 

 doświadczenia zawodowego lub kształcenia regulowanego. 

Wzór oświadczenia dla wszystkich regulowanych  zawodów/działalności stanowić będzie duże ułatwienie dla 

organów właściwych i usługodawców w sprawach związanych z wykonywaniem regulowanego 

zawodu/działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również w sprawach związanych ze sprawdzeniem 

kwalifikacji zawodowych w zawodach związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przepisy dyrektywy 2005/36/WE nie zobowiązują państw członkowskich do ustalenia wzoru oświadczenia, ani 

też nie wprowadzają takiego wzoru. Państwa członkowskie mogą wprowadzić swoje wzory oświadczeń, 

w zależności od potrzeb. W praktyce wzory oświadczeń mogą być opracowywane przez właściwe organy 

przyjmujące oświadczenia lub na szczeblu regulacji krajowych – w celu zapewnienia jednolitości składanych 

wniosków.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

obywatele UE, którzy 

zgodnie z prawem 

wykonują w państwie 

usługodawcy 

zawód/działalność  i 

posiadają odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, 

zamierzający świadczyć 

usługi transgraniczne w 

Polsce w regulowanych 

zawodach/działalnościach; 

potencjalnie wszyscy 

obywatele UE; w 

praktyce w 2013 r. 

odnotowano 223 

złożonych 

oświadczeń w 

sprawie świadczenia 

w Polsce usług 

transgranicznych;  

źródło wewnętrzne wzór oświadczenia dla 

wszystkich regulowanych  

zawodów/działalności 

stanowi może duże 

ułatwienie dla osób 

zamierzających świadczyć 

usługi transgraniczne 

w Polsce. 

 

właściwe organy w 

sprawach uznawania 

kwalifikacji 

zawodowych 

(ministerstwa, urzędy, 

samorządy zawodowe 

itp.) 

w zależności od 

liczby zawodów 

regulowanych w PL 

w momencie wejścia 

w życie ustawy; 

obecnie ok. 30 

organów centralnych 

+ ok. 100 

regionalnych 

źródło wewnętrzne wzór oświadczenia 

powinien stanowić duże 

ułatwienie dla organów 

właściwych, do których 

usługodawca powinien 

przekazać wymagane od 

niego informacje lub 

dokumenty w celu 

świadczenia usług 

transgranicznych w Polsce. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

- Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

- Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

- Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

- Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

- Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

- Prezydentowi Pracodawców RP, 

- Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

- Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  
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- Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

- Krajowej Izbie Gospodarczej,  

- Forum Związków Zawodowych,  

- Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

- Naczelnej Organizacji Technicznej, 

- Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

W przypadku obywateli, którzy będą świadczyć usługi transgraniczne w zawodach/działalnościach 

związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, gdy jest to niezbędne, właściwy organ 

może wszcząć postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji, jeśli usługodawca świadczy usługę 

po raz pierwszy w Polsce. Wydanie decyzji podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłata 

będzie uiszczana rachunek bankowy właściwego organu. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 
i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w I kwartale 2016 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/12-kt 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć 

postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji 

Na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Właściwy organ, gdy jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie 

uznania kwalifikacji w przypadku zawodów regulowanych wymienionych w załączniku do 

rozporządzenia, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć usługę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1) 

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. 

w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie 

uznania kwalifikacji (Dz. U. poz. 1049, z późn. zm.). 
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Załącznik 

do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów 

z dnia ... (poz. ...) 

 

ZAWODY REGULOWANE, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻNA WSZCZĄĆ 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZNANIA KWALIFIKACJI PRZED 

ŚWIADCZENIEM USŁUGI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

PO RAZ PIERWSZY 

 

Lp. 
 

 ZAWÓD REGULOWANY 
 

1 
 

 2 
 

1 
 

1) asystentka dentystyczna; 
2) diagnosta laboratoryjny; 
3) dietetyk; 
4) fizjoterapeuta; 
5) higienistka dentystyczna; 
6) inspektor ochrony radiologicznej; 
7) instruktor terapii uzależnień; 
8) koordynator pobierania lub przeszczepiania komórek, tkanek i narządów; 
9) logopeda; 
10) masażysta; 
11) opiekunka dziecięca; 
12) ortoptystka; 
13) protetyk słuchu; 
14) ratownik medyczny; 
15) specjalista psychoterapii uzależnień; 
16) specjalista terapii uzależnień; 
17) technik analityki medycznej; 
18) technik dentystyczny; 
19) technik elektroradiolog; 
20) technik farmaceutyczny; 
21) technik ortopeda; 
22) terapeuta zajęciowy 
 

2 
 

1) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej; 
2) kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego 
 

3 
 

1) kierownik oraz zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w 
następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów górniczych, następujących 
rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz w 
następujących rodzajach zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 
oraz z 2013 r. poz. 21), zwanej dalej "Prawem geologicznym i górniczym": 
a) podziemne zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny, 
b) podziemne zakłady górnicze wydobywające rudy metali, 
c) podziemne zakłady górnicze wydobywające kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy 
metali, 
d) odkrywkowe zakłady górnicze wydobywające węgiel brunatny lub wydobywające kopaliny 
z użyciem środków strzałowych, 
e) odkrywkowe zakłady górnicze wydobywające bez użycia środków strzałowych kopaliny 
inne niż węgiel brunatny, 
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f) zakłady górnicze wydobywające węglowodory otworami wiertniczymi, 
g) zakłady górnicze wydobywające otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory, 
h) zakłady górnicze prowadzące podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 
i) zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, 
j) zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie odpadów metodą otworową, 
k) zakłady wykonujące roboty geologiczne metodą podziemną, 
l) zakłady wykonujące roboty geologiczne metodą odkrywkową, 
m) zakłady wykonujące roboty geologiczne metodą otworową, 
n) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 Prawa 
geologicznego i górniczego, 
o) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub pkt 5 Prawa 
geologicznego i górniczego, 
p) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub pkt 5 Prawa 
geologicznego i górniczego, 
r) zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub pkt 5 Prawa 
geologicznego i górniczego; 
2) kierownik oraz zastępca kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w 
poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1; 
3) osoba wykonująca czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1; 
4) osoba wykonująca czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w 
poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w pkt 1 lit. a-c; 
5) osoba wykonująca czynności w niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w 
poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w pkt 1 lit. a-c; 
6) mierniczy górniczy w: 
a) zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 
Prawa geologicznego i górniczego, 
b) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze; 
7) geolog górniczy w: 
a) zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 
Prawa geologicznego i górniczego, 
b) zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze; 
8) geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych; 
9) osoba wykonująca czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się 
ratownictwem górniczym: 
a) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji ratownictwa 
górniczego oraz ich zastępcy - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych 
zakładów górniczych, 
b) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca - w podmiotach 
wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze; 
10) specjalista w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym: 
a) kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik zawodowych 
pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla podziemnych 
zakładów górniczych, 
b) kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik 
zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności dla 
zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze; 
11) osoba wykonująca czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego: 
a) w podziemnych zakładach górniczych: 
- elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 
- elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
- górnik strzałowy, 
- instruktor strzałowy, 
- maszynista lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub kolejek 
spągowych pod ziemią, 
- maszynista maszyn wyciągowych, 
- operator pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do 
przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych, 
- operator samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do 
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obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy 
kotwowej, 
- rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, 
- rewident urządzeń wyciągowych, 
- spawacz, 
- sygnalista szybowy, 
- wydawca środków strzałowych, 
b) w odkrywkowych zakładach górniczych: 
- elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 
- elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
- spawacz, 
- strzałowy, 
- wydawca środków strzałowych, 
c) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: 
- elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 
- elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
- mechanik wiertni, 
- operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, 
- spawacz, 
- strzałowy, 
- wydawca środków strzałowych 
 

4 
 

1) inspektor ochrony radiologicznej, z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w 
pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki 
medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń 
nienowotworowych; 
2) stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony radiologicznej: 
a) dozymetrysta reaktora badawczego, 
b) operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem 
akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów, 
c) operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do 
teleradioterapii, 
d) operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego, 
e) operator reaktora badawczego, 
f) operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi, 
g) specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych, 
h) starszy dozymetrysta reaktora badawczego; 
3) stanowiska pracy związane z wykonywaniem następujących czynności mających istotne 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce 
organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji 
elektrowni jądrowej: 
a) dozór ruchu elektrowni jądrowej na zmianie roboczej, 
b) kierowanie rozruchem i eksploatacją elektrowni jądrowej: 
- kierowanie i nadzór nad rozruchem oraz eksploatacją elektrowni jądrowej, 
- koordynowanie i nadzorowanie szkoleń oraz egzaminów personelu rozruchu i eksploatacji 
elektrowni jądrowej, 
- nadzór nad opracowywaniem procedur i instrukcji rozruchowych i eksploatacyjnych 
(ruchowych) w elektrowni jądrowej, 
- nadzór nad planowaniem produkcji i remontów w elektrowni jądrowej oraz nad 
wykonywaniem zadań produkcyjnych, 
c) sterowanie: 
- sterowanie reaktorem jądrowym i jądrowym blokiem energetycznym, 
- wykonywanie operacji z paliwem jądrowym w reaktorze jądrowym i w basenie 
przeładunkowym paliwa, 
d) zarządzanie jednostką organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu, 
eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej i zarządzanie elektrownią jądrową w zakresie: 
- bezpiecznego rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, w tym wdrożenia 
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zasad priorytetu bezpieczeństwa, 
- ochrony fizycznej i przygotowań przeciwawaryjnych, 
- szkoleń i uzyskiwania uprawnień przez personel elektrowni jądrowej, 
- zabezpieczeń materiałów jądrowych, 
- zintegrowanego systemu zarządzania 
 

5 
 

1) inżynier pożarnictwa, 
2) strażak, 
3) technik pożarnictwa 
- z wyjątkiem działań ratowniczych przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie bilateralnych umów międzynarodowych lub w ramach wspólnotowego 
mechanizmu udzielania pomocy do spraw ochrony ludności 
 

6 
 

1) konserwator dźwignic; 
2) konserwator dźwigów; 
3) konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych; 
4) konserwator wózków podnośnikowych; 
5) maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych; 
6) monter rusztowań; 
7) napełniający zbiorniki przenośne; 
8) obsługujący dźwigi; 
9) obsługujący dźwignice; 
10) operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, asfaltobetonu, elementów 
betonowych, kamiennych i pokrewnych; 
11) operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych; 
12) operator wózków podnośnikowych 
 

7 
 

1) operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych; 
2) pirotechnik, w tym pirotechnik filmowy i pirotechnik widowiskowy; 
3) rusznikarz; 
4) specjalista do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych; 
5) technik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
 

8 
 

1) osoby dokonujące demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, 
recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji; 
2) osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji 
przeciwpożarowych oraz odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w 
nich zawartych; 
3) osoby dokonujące naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych 
zawierających substancje kontrolowane 
 

9 
 

1) stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i 
zużywających paliwa gazowe, do których zalicza się stanowiska osób kierujących 
czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska 
pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci; 
2) stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych 
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa 
gazowe, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym 
 

10 
 

1) stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających 
energię elektryczną; 
2) stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych 
urządzeń energetycznych; 
3) stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 



– 6 – 

elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających 
energię elektryczną; 
4) stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, 
przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń 
energetycznych 
 

11 
 

1) inżynier budownictwa - specjalność architektoniczna; 
2) inżynier budownictwa - specjalność drogowa; 
3) inżynier budownictwa - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
4) inżynier budownictwa - specjalność kolejowa; 
5) inżynier budownictwa - specjalność konstrukcyjno-budowlana; 
6) inżynier budownictwa - specjalność konstrukcyjno-budowlana: 
a) specjalizacja budowle hydrotechniczne, 
b) specjalizacja budowle wysokościowe, 
c) specjalizacja geotechnika, 
d) specjalizacja obiekty budowlane budownictwa ogólnego, 
e) specjalizacja obiekty budowlane budownictwa przemysłowego, 
f) specjalizacja obiekty budowlane melioracji wodnych, 
g) specjalizacja rusztowania i deskowania wielofunkcyjne; 
7) inżynier budownictwa - specjalność mostowa; 
8) inżynier budownictwa - specjalność mostowa: 
a) specjalizacja drogowe obiekty inżynierskie, 
b) specjalizacja kolejowe obiekty inżynierskie; 
9) inżynier budownictwa - specjalność wyburzeniowa; 
10) inżynier elektrotechnik (w budownictwie) - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
11) inżynier elektrotechnik (w budownictwie) - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 
a) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 
kV, 
b) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w 
elektrowniach jądrowych, 
c) specjalizacja trakcje elektryczne; 
12) inżynier elektrotechnik (w budownictwie) - specjalność telekomunikacyjna; 
13) inżynier energetyk (w budownictwie) - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych; 
14) inżynier górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja złóż (w budownictwie) - 
specjalność wyburzeniowa; 
15) inżynier górnik w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (w budownictwie) - 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
16) inżynier górnik w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (w budownictwie) - 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 
a) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne, 
b) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia gazowe, 
c) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne; 
17) inżynier inżynierii środowiska - specjalność konstrukcyjno-budowlana; 
18) inżynier inżynierii środowiska - specjalność konstrukcyjno-budowlana: 
a) specjalizacja budowle hydrotechniczne, 
b) specjalizacja obiekty budowlane melioracji wodnych; 
19) inżynier inżynierii środowiska (w budownictwie) - specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych; 
20) inżynier inżynierii środowiska (w budownictwie) - specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych: 
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a) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne, 
b) specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia gazowe; 
21) inżynier inżynierii środowiska - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
specjalizacja sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne; 
22) inżynier inżynierii wojskowej (w budownictwie) - specjalność wyburzeniowa; 
23) inżynier telekomunikacji (w budownictwie) - specjalność telekomunikacyjna; 
24) inżynier transportu w specjalności sterowanie ruchem w transporcie, sterowanie ruchem 
lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka (w budownictwie) - 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
 

12 
 

1) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i 
kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji; 
2) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i 
kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji; 
3) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i 
kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych; 
4) geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i 
kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i 
inwentaryzacyjnych 
 

13 
 

1) monter urządzeń sterowania ruchem pociągów; 
2) monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej 
 

14 
 

1) kierownik prac podwodnych I klasy; 
2) kierownik prac podwodnych II klasy; 
3) nurek I klasy; 
4) nurek II klasy; 
5) nurek III klasy; 
6) nurek saturowany; 
7) operator systemów nurkowych 
 

15 
 

przewodnik górski 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 34 ust. 8 

ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa 

przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. 

Urz. UE L 354, str. 132). 

W projekcie rozporządzenia określa się zawody regulowane i działalności związane ze 

zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których niewłaściwe wykonywanie mogłoby 

narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla 

zdrowia. W przypadku tych zawodów i działalności, o ile jest to niezbędne, właściwy organ 

może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Przepis stosuje się w przypadku 

świadczenia przez danego usługodawcę usługi po raz pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W pkt 1 załącznika wskazano zawody medyczne. Osoby wykonujące te zawody mają 

bezpośredni kontakt z pacjentem. Wprowadzenie możliwości weryfikacji ich kwalifikacji 

przed świadczeniem przez nie usług medycznych jest uzasadnione ze względu na 

konieczność zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa oraz odpowiedniego poziomu 

świadczonych usług medycznych. 

Zawody wymienione w pkt 2 są związane z ochroną fizyczną i zabezpieczeniem 

technicznym obszarów, obiektów oraz urządzeń, przeznaczonych do ochrony obligatoryjnej. 

Wykonywanie zadań ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz 

przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie 

niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wykonują 

osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

z 2014 r. Nr 145, poz. 1099, z późn. zm.) obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla 
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obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych 

interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone 

formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. 

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego są 

uprawnione do opracowywania planu ochrony w zakresie określonym ustawą oraz 

organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. Natomiast 

osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej są uprawnione do 

opracowywania planu ochrony w zakresie określonym ustawą oraz organizowania 

i kierowania zespołami pracowników ochrony mienia. 

W pkt 3 zamieszczone zostały zawody górnicze, których wykonywanie wiąże się 

z koniecznością znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy poszczególnych 

zakładów górniczych oraz określoną praktyką. Biorąc pod uwagę specyfikę tzw. górniczych 

zawodów regulowanych, należy zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie dla potencjalnego 

usługobiorcy mogą wiązać się ze świadczeniem usług przez osoby, które nie spełniają 

wymagań kwalifikacyjnych wynikających z polskich przepisów regulacyjnych. 

W załączniku w pkt 4 zostały zamieszczone zawody regulowane ustawą z dnia 

29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z późn. zm.). Ich 

wykonywanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych szkód dla zdrowia 

usługobiorców oraz ogółu ludności. Skutkiem braku odpowiednich kwalifikacji do 

wykonywania tego rodzaju zawodów może być podwyższenie poziomu mocy dawki 

promieniowania jonizującego lub wystąpienie skażeń promieniotwórczych. Z tego powodu 

przepisy ustawy – Prawo atomowe dopuszczają wykonywanie tych zawodów jedynie przez 

osoby posiadające uprawnienia nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, po 

spełnieniu określonych warunków (art. 7 ust. 6, art. 12 ust. 1 i 2). Usługodawcy zamierzający 

wykonywać te zawody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać kwalifikacje co 

najmniej takie same, jak osoby posiadające uprawnienia nadane przez Prezesa Państwowej 

Agencji Atomistyki, co może rodzić potrzebę sprawdzenia kwalifikacji tych osób. 

W pkt 5 znajdują się zawody związane z pożarnictwem. Świadczenie usług w ramach 

tych zawodów w sposób niewłaściwy może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia oraz 

poważne straty materialne. To powoduje, iż należy wprowadzić możliwość wcześniejszego 

sprawdzenia kwalifikacji usługodawcy. 
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Zawody i działalności wymienione w pkt 6 załącznika dotyczą bezpieczeństwa 

technicznego szerokiej grupy urządzeń technicznych stosowanych i użytkowanych, a także 

obsługiwanych i konserwowanych bezpośrednio w wielu gałęziach  przemysłu (m. in. dźwigi, 

dźwignice, żurawie, suwnice) lub użytkowanych w miejscach publicznych (dźwigi osobowe, 

wyciągi narciarskie itp.). Niewłaściwa ich obsługa lub konserwacja stanowi bezpośrednie 

ryzyko i zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia, zarówno dla osób wykonujących 

czynności obsługowe, jak i otoczenia lub środowiska na skutek rażących błędów 

obsługowych związanych z przemieszczaniem ładunków oraz osób. Wykonywanie zawodów 

lub działalności należących do tej grupy wymaga specjalistycznej wiedzy zawodowej, często 

na poziomie inżynierskim, a także doświadczenia oraz umiejętności niezbędnych do 

prowadzenia urządzeń ruchomych, nadzorowania, kontroli  i obserwacji pracy miejscowej lub 

zastosowaniem specjalistycznego wyposażenia, zgodnie z odpowiednimi normami 

i zachowaniem zasad dobrej praktyki, zarówno w czasie obsługi, jak i ich konserwacji oraz 

znajomości zasad funkcjonowania obsługiwanych specjalistycznych urządzeń. Przykładowo, 

do zakresu prac wykonywanych przez konserwatora urządzeń dźwignicowych należą 

czynności związane z montażem lub demontażem różnego typu urządzeń z tej grupy, prace 

instalacyjne w zakresie zasilania elektrycznego, sterowania, regulacji i zabezpieczeń oraz 

obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej  w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji 

i urządzeń oraz wyposażenia specjalnego, jakim są, np. liny w zakresie ich zużycia. 

Jeżeli wnioskodawca będzie chciał tymczasowo wykonywać swój zawód wymieniony 

w grupie 6, niezbędne będzie, w celu zapobieżenia powstania potencjalnego ryzyka dla 

bezpieczeństwa i zdrowia odbiorcy usług,  dokonanie wstępnego sprawdzenia kwalifikacji 

zawodowych takiego usługodawcy, dla potwierdzenia jego szczególnych kompetencji. 

Podstawą prawną takiego działania jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 

18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze 

i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.), które stanowią 

o zapewnieniu bezpiecznego funkcjonowania wybranych urządzeń technicznych, mogących 

przez ich specyficzną konstrukcję i działanie być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, dla 

otoczenia i środowiska. 

W pkt 6 zamieszczone zostały także zawody związane z eksploatacją maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Działalność ta 
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związana jest ze specjalistycznym przeszkoleniem osób obsługujących te maszyny. Ma to 

bezpośredni wpływ na życie i zdrowie obsługujących maszyny i otoczenie pracy urządzenia, 

czyli na bezpieczeństwo publiczne w związku z pracą maszyny. Obsługa tego rodzaju maszyn 

i urządzeń związana jest z koniecznością przestrzegania specyficznych wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 

września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 

poz. 1263). Ich eksploatacja odbywa się na terenach budowy (dróg, mostów, autostrad, 

obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych). Większość maszyn i urządzeń to 

jednostki z własnym napędem, poruszające się po zróżnicowanym terenie, przy znacznych 

obciążeniach technologicznych (np. kopanie, ładowanie, równanie, zagęszczanie), 

niejednokrotnie w warunkach skrajnie pogodowych (np. wilgotność, zapylenie), w 

infrastrukturze placów budów (np. w obszarze mediów: gaz, elektryczność, kanalizacja), a 

także w otoczeniu innych prac wykonywanych przez innych pracowników budowlanych. 

Ponadto w pkt 6 został wskazany zawód montera urządzeń. Podstawowym zadaniem 

montera rusztowań jest montaż i demontaż różnych rodzajów rusztowań na zewnątrz oraz 

wewnątrz wszelkiego rodzaju budowli oraz budynków na zmiennych wysokościach, w tym 

do celów konserwacji, napraw, remontów w różnych gałęziach przemysłu, konstrukcjach 

wolnostojących (np. wieże, kominy). Praca  związana jest z ryzykiem urazów w wyniku 

upadku z wysokości lub zagrożeniem otoczenia w przypadku nieprawidłowego montażu, 

bądź demontażu. Zapewnienie bezpieczeństwa w szczególności związane jest z: 

– przestrzeganiem warunków bhp na stanowisku pracy, związanych z prawidłowym 

stosowaniem narzędzi pracy i ochrony osobistej oraz narzędzi pomocniczych  do podnoszenia 

lub przenoszenia elementów konstrukcyjnych rusztowań (drewnianych, metalowych), 

– przestrzeganiem instrukcji montażu lub demontażu dla uniknięcia zawalenia 

montowanego rusztowania spowodowanego nieprawidłowym montażem, przeciążeniem 

rusztowania lub nieprawidłowym rozkładem obciążeń prowadzącym do trwałego uszkodzenie 

rusztowania, 

– nadzorowaniem podległych pracowników. 

Osoba wykonująca prace montażowe rusztowań powinna być pełnoletnia i mieć 

odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa, zezwalające m.in. na pracę na 
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wysokości, posiadać dobry stan zdrowia oraz odpowiednią sprawność fizyczną. 

Przeciwwskazaniem są zaburzenia równowagi. 

W pkt 7 zawarty jest katalog zawodów związanych z dostępem do materiałów 

wybuchowych. Wykonywanie tych zawodów przez osoby nie mające odpowiednich 

kwalifikacji może zagrażać zarówno zdrowiu jak i bezpieczeństwu publicznemu. 

Kwalifikacje zawodowe osób wykonujących te zawody są potwierdzane m. in. przez 

szkolenia, egzaminy i dokumenty potwierdzające praktykę zawodową. W przypadku zawodu 

rusznikarza, jego wykonywanie związane jest z uzyskaniem koncesji. Jednym z warunków 

uzyskania tejże koncesji jest udokumentowane przygotowanie zawodowe do wykonywania, 

bądź kierowania tą działalnością. Nieumiejętne posługiwanie się materiałami 

pirotechnicznymi, wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym może spowodować wypadek, w którym zostanie poszkodowana 

znaczna ilość osób albo uszkodzone mienie o dużej wartości. 

W pkt 8 ujęte zostały zawody związanie z obsługą techniczną i naprawami urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych, gaśniczych i innych urządzeń zawierających substancje 

kontrolowane, a także demontażem tego typu urządzeń oraz odzyskiem, recyklingiem, 

regeneracją i unieszkodliwianiem substancji. Urządzenia, o których mowa, zawierają 

substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową (np. związki 

chlorofluorowęglowodorowe (CFC), wodorobromofluorowęglowodorów; związki halonowe, 

związki bromometanu oraz związki tetrachlorku węgla i wodorochlorofluorowęglowodorów 

(HCFC)), ujęte w rozporządzeniu nr 2037/200/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. (Dz.Urz. WE 

L244 z 29.09.2000 r.) oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436). Ustawa ta zobowiązuje użytkowników 

urządzeń i instalacji zawierających ponad 3 kg substancji kontrolowanych do okresowego 

sprawdzania ich szczelności. Taką kontrolę mogą przeprowadzać jedynie osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach, które zobowiązane są uwzględnić parametry techniczne tych 

urządzeń oraz bezpieczeństwo dokonywanego sprawdzenia (art. 8 ust. 4 ustawy). Jest to 

związane z faktem, że substancje te, jako związki zawierające chlor i brom, w przypadku 

niekontrolowanego uwolnienia do atmosfery w ilościach, w jakich stosowane są 

w urządzeniach i instalacjach, o których mowa, mogą powodować poparzenie dróg 

oddechowych i zatrucia nie tylko u osoby dokonującej czynności w ramach wykonywania 

jednego z wymienionych zawodów, ale także u innych osób znajdujących się w pobliżu 
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(np. pracowników firmy, w której użytkowane są urządzenia). Ponadto Rzeczpospolita 

Polska, jako strona Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej (Dz. U. z 1992 r. 

Nr 98, poz. 488) oraz Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę 

ozonową (Dz. U. z 1992 r. Nr 98, poz. 490) i Poprawek do Protokołu Montrealskiego 

w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2001 r. Nr 44, poz. 490 i 491) 

zobowiązana jest przy określaniu substancji nieodzownego zużycia oraz przeznaczonych do 

zastosowań krytycznych kierować się kryteriami zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa 

społeczeństw, niedostępności substytutów oraz podjęcia wszelkich działań minimalizujących 

emisję substancji kontrolowanych. W związku z powyższym w wymienionych w pkt 8 

zawodach, zasadne jest umożliwienie wstępnego sprawdzania kwalifikacji przy świadczeniu 

usług po raz pierwszy. 

W pkt 9 zamieszczone zostały stanowiska pracy związane z eksploatacją oraz dozorem 

nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, 

przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Do zakresu obowiązków 

osób zajmujących wskazane stanowiska zalicza się m. in. wykonywanie prac w zakresie 

obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Paliwa gazowe posiadają 

właściwości wybuchowe. W związku z powyższym niewłaściwa obsługa instalacji oraz 

urządzeń służących do wprowadzania, przesyłania i odbioru paliw gazowych może 

doprowadzić do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Obsługa urządzeń 

służących do przesyłania paliw gazowych przez osoby nie posiadające odpowiednich 

kwalifikacji może doprowadzić do wybuchu paliwa gazowego, co może pociągnąć za sobą 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz poważne szkody materialne. 

W pkt 10 wymienione zostały stanowiska pracy związane z eksploatacją oraz dozorem 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Brak odpowiednich kwalifikacji osób na 

wskazanych stanowiskach może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz 

dla bezpieczeństwa publicznego. 

W pkt 11 umieszczono zawody inżynierskie regulowane m. in. przepisami ustawy z dnia 

1 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.). 

Inżynierowie odpowiadają za zaprojektowanie budynków lub budowli, w tym również 

obiektów użyteczności publicznej, pod względem konstrukcyjnym i instalacyjnym, 
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z uwzględnieniem obowiązujących norm bezpieczeństwa oraz rozpoznania nośności gruntu, 

niezbędnego dla odpowiedniego posadowienia budynku. Ponadto nadzorując budowę 

obiektów zapewniają ich prawidłowe wykonanie. Konsekwencją niedostatecznych 

kwalifikacji osób wykonujących zawody związane z samodzielnymi funkcjami w 

budownictwie mogą być katastrofy budowlane, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia osób przebywających w wadliwie zaprojektowanych lub wykonanych 

obiektach, jak również w ich pobliżu. Ponadto w przypadku inżynierów odpowiadających za 

projektowanie lub wykonanie instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, 

gazowych lub zawierających substancje niebezpieczne, a także budynków i budowli, w 

których znajdują się takie urządzenia i instalacje lub w których przechowywane i używane są 

substancje niebezpieczne (np. zakładów przemysłowych), brak odpowiednich kwalifikacji 

może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego na dużą skalę. 

W pkt 12 wymieniono zawody z zakresu geodezji i kartografii. Osoby uprawnione do 

wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zajmują się obsługą 

inwestycji, polegającą na dostarczaniu informacji o terenie inwestycji i znajdujących się na 

nim obiektach jeszcze przed rozpoczęciem procesu budowlanego, Wyniki pomiarów istotnie 

rzutują na zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, ponieważ do zadań geodetów, (również 

pracujących w zakresie redakcji map lub rozgraniczania i podziałów nieruchomości 

i podziałów nieruchomości (gruntów) do celów prawnych), należy wskazywanie 

umiejscowienia niewidocznych na powierzchni obiektów, urządzeń i instalacji 

(np. zbiorników na paliwo), których naruszenie podczas prac budowlanych może 

spowodować poważne zagrożenie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku niepełnej 

dokumentacji danego terenu lub jej braku (np. w przypadku dawnych poligonów wojsk 

radzieckich), gdyż prawidłowo wykonane badania geodezyjne pozwalają na wykrycie 

potencjalnie niebezpiecznych elementów infrastruktury niezaznaczonych na mapach. Ponadto 

w czasie trwania inwestycji, a niekiedy także po zakończeniu budowy, geodeci dokonują 

pomiarów odkształceń budynków i budowli, dzięki czemu można w porę wykryć ryzyko 

zawalenia lub uszkodzenia konstrukcji (np. zapór wodnych) i uniknąć poważnego zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa publicznego. W związku z powyższym 

niewystarczające kwalifikacje osób wykonujących zawody wymienione w pkt 12 mogą 

skutkować błędnym wykonaniem pomiarów i niewykryciem ryzyka związanego z lokalizacją 

lub wykonaniem inwestycji budowlanych oraz dostarczeniem błędnych informacji 

projektantom i wykonawcom budynków i budowli. Należy również zaznaczyć, że działalność 
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zawodowa geodetów bardzo często łączy się ze świadczeniem usług na potrzeby konkretnej 

inwestycji, w związku z czym szczególnie istotne jest umożliwienie wstępnego sprawdzenia 

kwalifikacji w uzasadnionych przypadkach przy tymczasowym i okazjonalnym świadczeniu 

usług transgranicznych w zakresie wymienionych zawodów. 

Zawody określone w pkt 13 są związane z transportem kolejowym (kolej i metro). 

Ustawodawstwo polskie dotyczące transportu kolejowego nakłada dość rygorystyczne 

wymagania odnośnie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. 

Przepisy jednoznacznie określają poziom wykształcenia, minimalne okresy szkolenia, zakres 

egzaminu kończącego szkolenie, częstotliwość egzaminów okresowych oraz częstotliwość 

wykonywania badań okresowych. W zależności od zajmowanego stanowiska szkolony 

pracownik zapoznawany jest z odpowiednim dla niego zakresem przepisów ruchu 

i sygnalizacji, a w niektórych zawodach kolejowych (np. maszynista, pomocnik maszynisty, 

dyżurny ruchu, toromistrz, kierownik pociągu) wymagana jest szczegółowa znajomość tych 

przepisów. Brak postępowania sprawdzającego może spowodować poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, w tym dla przewożonych podróżnych oraz towarów. 

W pkt 14 wskazane zostały zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych na 

podstawie obowiązującej ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 

podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389). Obliguje ona osoby wykonujące prace podwodne 

do uzyskiwania zezwoleń. Art. 6 ww. ustawy określa warunki wydawania zezwoleń na 

wykonywanie prac podwodnych. Jednym z elementów wydawania zezwoleń jest możliwość 

sprawdzenia przez organ wydający zezwolenie dokumentów potwierdzających posiadane 

kwalifikacje do wykonywania prac podwodnych oraz wykonywania prac przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu. Brak odpowiednich kwalifikacji i sprzętu stanowi zagrożenie nie 

tylko dla osoby lub osób wykonujących prace podwodne, ale też dla bezpieczeństwa żeglugi 

statków poruszających się na torze wodnym lub drodze śródlądowej. Ponadto organ wydający 

zezwolenia może również sprawdzić kwalifikacje obywateli państw 

członkowskich  wykonujących usługi nurkowe dla firm z terenu Unii Europejskiej, w celu 

jednolitego traktowania obywateli Polski i Unii Europejskiej. 

W pkt 15 wymieniony został zawód przewodnika górskiego do którego zadań należy 

oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej informacji 

o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach, sprawowanie opieki nad 

turystami i odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, a podczas prowadzenia 
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turystów w górach troska o ich bezpieczeństwo w szczególności podczas wyjść 

wymagających odpowiednich technik i specjalistycznego sprzętu. Zakres odpowiedzialności 

i zagrożeń, jakie dotyczą wykonywania zadań przewodnika górskiego jest większy niż 

w przypadku innych rodzajów przewodników turystycznych. W każdym paśmie polskich gór 

występują istotne zagrożenia dla odwiedzjących je turystów. Niewłaściwe przygotowanie 

przewodnika górskiego może skutkować poprowadzeniem grupy w teren śmiertelnie 

niebezpieczny bądź nieuniknięciem w porę warunków niebezpiecznych dla uprawiania 

turystyki górskiej. 

Przepisy rozporządzenia będą stosowane wobec obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

kwalifikacje zawodowe. Jeżeli w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji 

właściwy organ stwierdzi, że występują zasadnicze różnice pomiędzy kwalifikacjami 

zawodowymi usługodawcy a kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Rzeczypospolitej 

Polskiej, mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, umożliwi usługodawcy 

przystąpienie do testu umiejętności. 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE 

w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

W związku z tym, że projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej uchyla dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do 

wykonywania zawodów regulowanych i działalności, należy wydać nowe rozporządzenie określające wykaz zawodów, 

w których przypadku właściwy organ może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, mając na uwadze 

wpływ tych zawodów na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie rozporządzenia określa się zawody regulowane i działalności związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 

publicznym, których niewłaściwe wykonywanie mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub 

powstanie poważnej szkody dla zdrowia. W przypadku tych zawodów i działalności, o ile jest to niezbędne, właściwy 

organ może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Przepis stosuje się w przypadku świadczenia przez 

danego usługodawcę usługi po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Państwa członkowskie, na mocy art. 59, do dnia 18 stycznia 2016 r. mają przekazać Komisji Europejskiej wykaz zawodów, 

w odniesieniu do których będzie przeprowadzane postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

usługodawcy 

pochodzących z państw 

Unii Europejskiej, chcący 

świadczyć na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

usługi transgraniczne w 

zawodach i 

działalnościach, których 

dotyczy przedmiotowe 

rozporządzenie 

 

 

potencjalnie wszyscy 

obywatele posiadający 

w państwie UE 

kwalifikacje do 

wykonywania zawodu 

regulowanego i 

zamierzający 

świadczyć usługi 

transgraniczne w 

zawodach, których 

dotyczy 

rozporządzenie; w 

praktyce w 2013 r. 

odnotowano 198 

oświadczeń o zamiarze 

świadczenia usługi 

transgranicznej w 

zawodach związanych 

źródło wewnętrzne  
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ze zdrowiem i 

bezpieczeństwem 

publiczny, jednakże 

żaden z organów nie 

podjął decyzji w 

sprawie sprawdzenia 

kwalifikacji 

zawodowych  

właściwe organy w 

sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

(ministerstwa, urzędy, 

samorządy zawodowe itp.) 

w zależności od liczby 

zawodów 

regulowanych w PL w 

momencie wejścia w 

życie ustawy; obecnie 

ok. 30 organów 

centralnych + ok. 100 

regionalnych 

źródło wewnętrzne  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania następującym 

partnerom społecznym: 

‒ Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

‒ Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

‒ Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

‒ Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

‒ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

‒ Prezydentowi Pracodawców RP, 

‒ Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

‒ Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

‒ Krajowej Izbie Gospodarczej,  

‒ Forum Związków Zawodowych,  

‒ Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

‒ Naczelnej Organizacji Technicznej, 

‒ Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w IV kwartale 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/12/BS 



Projekt  

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T WA  W Y Ż S Z E G O
1)  

z dnia 

w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach 

regulowanych i działalnościach 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się Pana/Panią … w Departamencie … w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, do pełnienia funkcji koordynatora systemu uznawania kwalifikacji 

w zawodach regulowanych i działalnościach. 

§ 2. Do zakresu zadań koordynatora należą w szczególności: 

1) zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe organy przepisów ustawy z dnia … 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej; 

2) gromadzenie informacji o postępowaniach w sprawach uznania kwalifikacji oraz 

wymogach dotyczących zawodów regulowanych i działalności; 

3) współpraca z organizacjami zawodowymi uczestniczącymi w postępowaniach 

w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych; 

4) przewodniczenie międzyresortowemu Zespołowi powołanemu na podstawie zarządzenia 

nr … Prezesa Rady Ministrów z dnia …. w sprawie powołania Zespołu do współpracy 

przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach 

regulowanych i działalnościach (M.P. poz. …), 

5) współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji postanowień dyrektywa 

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). 

                                                           
1)

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na 

podstawie § 1ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1896). 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

koordynuje uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach oraz 

podejmuje działania mające na celu udostępnienie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wyznaczy pracownika z obsługującego go 

urzędu do pełnienia funkcji koordynatora. Funkcję koordynatora będzie pełnił/a … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/12/EP 



Projekt  

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  …  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z 

koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach 

regulowanych 

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół do współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego albo osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji koordynatora, zwanymi dalej 

„koordynatorem”, w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach 

regulowanych i działalnościach, zwany dalej „Zespołem”. 

§ 2. Do zadań Zespołu należy: 

1) inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie działań zapewniających jednolite 

stosowanie ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

2) analizowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych określających wymogi 

dotyczące zawodów regulowanych i działalności pod kątem stosowania przepisów 

ustawy z dnia … ; 

3) analizowanie przedstawianych przez koordynatora informacji o postępowaniach 

w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych, na podstawie informacji uzyskanych 

od właściwych organów; 

4) opracowywanie projektów wniosków, propozycji i stanowisk dla celów współpracy 

między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawach 

związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych; 

5) przygotowywanie lub opiniowanie informacji związanych z systemem uznawania 

kwalifikacji zawodowych; 
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6) opiniowanie projektów aktów delegowanych i wykonawczych do dyrektywy 

2005/36/WE; 

7) współpraca z organizacjami zawodowymi w zakresie działań zapewniających jednolite 

stosowanie ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

8) zapewnianie przepływu informacji w sprawach związanych z problematyką uznawania 

kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach do właściwych organów; 

9) rozpatrywanie innych spraw związanych z systemem uznawania kwalifikacji 

zawodowych. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący – koordynator; 

2) członkowie wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do 

spraw: 

a) administracji publicznej, 

b) budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, 

c) finansów publicznych, 

d) gospodarki, 

e) gospodarki morskiej, 

f) gospodarki wodnej, 

g) instytucji finansowych, 

h) kultury fizycznej i sportu, 

i) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

j) łączności, 

k) oświaty i wychowania, 

l) pracy, 

m) rynków rolnych, 

n) środowiska, 

o) transportu, 

p) turystyki, 

r) wewnętrznych, 

s) zabezpieczenia społecznego, 

t) zdrowia. 
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2. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek 

i Położnych, Krajowej Rady Izby Architektów, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

i Krajowej Rady Radców Prawnych. 

3. Przewodniczący może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 2, oraz osoby zaproszone do udziału w pracach 

Zespołu, o których mowa w ust. 3, nie mają prawa głosowania. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący. 

2. Do zadań przewodniczącego należy: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu; 

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu; 

3) ustalanie porządku posiedzeń Zespołu; 

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu; 

5) powoływanie grup roboczych, o których mowa w § 6. 

§ 5. 1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Zespołu są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego albo na wniosek 

co najmniej połowy członków Zespołu, co najmniej dwa razy w roku. 

3. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, są powiadamiani 

pisemnie o miejscu, terminie i planowanym porządku posiedzenia Zespołu co najmniej 7 dni 

przed planowanym terminem posiedzenia. 

§ 6. Przewodniczący może powoływać grupy robocze składające się z członków Zespołu 

lub osób, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, i powierzać im opracowywanie tematów 

i wykonywanie analiz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu. 

§ 7. 1. W sprawach określonych w § 2 Zespół może podejmować uchwały. 

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego. 

§ 8. 1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół. 

2. Protokół podpisuje przewodniczący. 

§ 9. 1. Obsługę administracyjną i kancelaryjną Zespołu wykonuje urząd obsługujący 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 
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2. Obsługa administracyjna i kancelaryjna Zespołu obejmuje: 

1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zespołu; 

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu; 

3) wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Zespołu, w tym czynności 

technicznych i kancelaryjno-biurowych. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 

2008 r. w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją 

uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach (M.P. Nr 89, poz. 776 oraz z 2009 r. 

Nr 48, poz. 706). 



– 5 – 
 

UZASADNIENIE 

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 

… o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa przepisy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej 

dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, 

str. 132) – w zakresie tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych 

i świadczenia usług transgranicznych. 

Na mocy powyższego przepisu Prezes Rady Ministrów został upoważniony do 

powołania oraz określenia zadań i składu Zespołu do współpracy przy realizacji zadań 

związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.) do kompetencji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego należy koordynowanie uznawania kwalifikacji w zawodach 

regulowanych i działalnościach oraz podejmowanie działań mających na celu udostępnianie 

informacji o uznawaniu tych kwalifikacji. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, został upoważniony do wyznaczenia pracownika z obsługującego go urzędu do 

pełnienia funkcji koordynatora. Wykonując powyższe zadanie koordynowania uznawania 

kwalifikacji zawodowych minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego – albo osoba 

przez niego wyznaczona do pełnienia funkcji koordynatora: 

– zapewnia jednolite stosowanie przepisów ustawy przez właściwe organy, 

– gromadzi informacje o postępowaniach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych 

oraz o wymogach dotyczących zawodów regulowanych i działalności, 

– współpracuje z organizacjami zawodowymi właściwymi w sprawach wykonywania 

zawodów regulowanych lub działalności w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych 

oraz ośrodkiem wsparcia. 

Należy dodać, że powyższe rozwiązania systemu koordynowania uznawania 

kwalifikacji zawodowych, a także obowiązki nałożone w tym zakresie na ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, odzwierciedlają przyjęte na gruncie przepisów 
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ww. dyrektywy rozwiązania dla systemu koordynowania uznawania kwalifikacji 

zawodowych na płaszczyźnie europejskiej. Na płaszczyźnie europejskiej w system 

koordynacji uznawania kwalifikacji zawodowych włączone są państwa członkowskie oraz 

Komisja Europejska. Właściwe funkcjonowanie tego systemu wymaga rozmaitych form 

współpracy i konsultacji państw członkowskich i Komisji, z których najważniejszą  

– zinstytucjonalizowaną – jest współpraca w ramach ustanowionego na podstawie art. 58 

dyrektywy Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, złożonego z przedstawicieli 

państw członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji. Komitet jest swoistą 

strukturą, w której reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie, pełniącą wobec 

Komisji rolę pomocniczą (wspierającą). 

Uwzględniając przedstawiony powyżej model współpracy państw członkowskich 

i Komisji Europejskiej w ramach zarządzanego przez Komisję systemu koordynowania 

uznawania kwalifikacji zawodowych na płaszczyźnie europejskiej, a także biorąc pod uwagę 

aktualny stan prawny i faktyczny w obszarze regulacji dotyczących warunków dostępu do 

zawodów regulowanych i działalności w Polsce, oraz wobec skali i wagi problemu 

mobilności obywateli Unii Europejskiej w ramach wspólnego rynku i swobody przepływu 

osób – koniecznym staje się powołanie międzyresortowego Zespołu pełniącego rolę 

wspierającą wobec koordynatora w wykonywanych przez niego zadaniach. Celem powołania 

Zespołu jest wzmocnienie jednolitości i efektywności funkcjonowania systemu uznawania 

kwalifikacji zawodowych, regulowanego ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Przedstawione powyżej rola i cele Zespołu znajdują swoje odzwierciedlenie 

w określonych w § 2 zarządzenia zadaniach, do których należy m.in. 

– inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie działań zapewniających jednolite stosowanie 

ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

– analizowanie informacji o obowiązujących i projektowanych aktach prawnych 

określających wymogi dotyczące zawodów regulowanych i działalności oraz analizowanie 

informacji o postępowaniach w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych; 

– opracowywanie projektów wniosków, propozycji i stanowisk dla celów współpracy na 

płaszczyźnie europejskiej. 
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Zgodnie z § 3 projektu zarządzenia planuje się, aby Zespół miał charakter 

międzyresortowy, tj., aby w skład Zespołu wchodzili przedstawiciele ministrów właściwych 

w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych lub działalnościach. 

Zespołowi przewodniczyć będzie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego albo 

osoba wyznaczona do pełnienia funkcji koordynatora. Przewodniczący będzie mógł także 

zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby. 

Tryb prac Zespołu określony został w § 5 projektu zarządzenia. Zakłada się, że 

posiedzenia Zespołu będzie zwoływał przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 

co najmniej połowy członków Zespołu. 

W celu zapewnienia możliwie najbardziej efektywnego wykonywania zadań przez 

Zespół w § 6 projektu zarządzenia przewiduje się, aby przewodniczący mógł tworzyć grupy 

robocze składające się z członków Zespołu i powierzać im opracowywanie tematów 

i wykonywanie analiz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu. 

Zgodnie z § 8 projektu zarządzenia z posiedzeń Zespołu będzie sporządzany protokół. 

W myśl § 9 projektu zarządzenia obsługę Zespołu zapewniać będzie Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

Zarządzenie ma charakter wewnętrzny i będzie obowiązywało organy właściwe 

w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego jako organ odpowiedzialny za koordynowanie systemu uznawania kwalifikacji 

zawodowych. Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa. 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej 
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Nazwa projektu 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania 

Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych 

z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

i działalnościach regulowanych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Prof. Aleksander Bobko 

Sekretarz Stanu MNiSW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Danuta Czarnecka 

Zastępca Dyrektora 

Departament Współpracy Międzynarodowej 

Tel. 22 52 92 266 

e-mail: danuta.czarnecka@nauka.gov.pl 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nr w wykazie prac … 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

 

W związku z tym, że ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej uchyla dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów 

regulowanych i działalności należy wydać nowe zarządzenie powołujące Zespół do współpracy przy realizacji zadań 

związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych. 

Ustanowienie Zespołu ma na celu współpracę z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego albo osobą 

wyznaczoną do pełnienia funkcji koordynatora, w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach 

regulowanych i działalnościach. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Prezes Rady Ministrów został upoważniony do powołania oraz określenia zadań i składu Zespołu do 

współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji zawodowych. W skład 

Zespołu wchodzą osoby wyznaczone przez Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: 

a) administracji publicznej, 

b) budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

c) finansów publicznych, 

d) gospodarki, 

e) gospodarki morskiej, 

f) gospodarki wodnej, 

g) instytucji finansowych,  

h) kultury fizycznej i sportu, 

i) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

j) łączności, 

k) oświaty i wychowania,  

l) pracy, 

m) rynków rolnych,  

n) środowiska,  

o) transportu, 

p) turystyki, 

r) wewnętrznych, 

s) zabezpieczenia społecznego, 
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t) zdrowia. 

 

Do prac Zespołu (bez prawa głosu) wskazani zostali również przedstawiciele samorządów zawodowych 

reprezentujących zawody sektorowe. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Na płaszczyźnie europejskiej w system koordynacji uznawania kwalifikacji zawodowych włączone są państwa 

członkowskie oraz Komisja Europejska. Właściwe funkcjonowanie tego systemu wymaga rozmaitych form 

współpracy i konsultacji państw członkowskich i Komisji, z których najważniejszą – zinstytucjonalizowaną – 

jest współpraca w ramach ustanowionego na podstawie art. 58 dyrektywy Komitetu ds. Uznawania 

Kwalifikacji Zawodowych, złożonego z przedstawicieli państw członkowskich, któremu przewodniczy 

przedstawiciel Komisji. Komitet jest swoistą strukturą, w której reprezentowane są wszystkie państwa 

członkowskie, pełniącą wobec Komisji rolę pomocniczą (wspierającą). Państwa członkowskie nie mają 

obowiązku tworzenia struktur do współpracy. Utworzenie międzyresortowego Zespołu jest uzasadnione 

koniecznością zapewnienia przejrzystości i sprawnego przepływu informacji wewnątrz kraju. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 

1 źródło wewnętrzne organizacja posiedzeń, 

współpraca w ramach Zespołu 

poszczególnych 

ministrów kierujących 

działami administracji 

rządowej właściwych 

w sprawach uznawania 

kwalifikacji 

zawodowych 

14 źródło wewnętrzne współpraca w ramach Zespołu 

przedstawiciele 

samorządów 

zawodowych 

reprezentujących zawody 

sektorowe i prawnicze 

7 źródło wewnętrzne współpraca w ramach Zespołu 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt zarządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

‒ Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

‒ Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

‒ Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

‒ Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

‒ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

‒ Prezydentowi Pracodawców RP, 

‒ Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

‒ Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

‒ Krajowej Izbie Gospodarczej,  

‒ Forum Związków Zawodowych,  

‒ Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

‒ Naczelnej Organizacji Technicznej, 

‒ Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obsługę administracyjną i kancelaryjną 

Zespołu wykonuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w IV kwartale 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie zarządzenia nie przewiduje się ewaluacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12-dg 



        

Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie zakresu i terminów składania informacji dotyczących zmiany w zakresie 

wymogów kwalifikacyjnych dla zawodów regulowanych i działalności regulowanych, 

o wnioskach i decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych oraz 

oświadczeniach o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej 

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

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

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Właściwy organ przekazuje koordynatorowi informacje dotyczące zmiany 

przepisów regulacyjnych w zakresie wymogów dla zawodu regulowanego i działalności 

regulowanej, z chwilą ich ogłoszenia.  

2. W przypadku wprowadzenia nowych wymogów kwalifikacyjnych dla zawodu albo 

działalności, które nie były regulowane, informacje o wymogach są uzupełniane 

o uzasadnienie odnoszące się do: 

a) braku dyskryminacji ze względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania,  

b) zapewnienia celu regulacji, bez wykraczania poza to co niezbędne do osiągnięcia tego 

celu,  

c) konieczności regulacji wynikającej z nadrzędnych względów interesu ogólnego. 

§ 2. 1. Właściwy organ przekazuje koordynatorowi okresowe informacje o wnioskach 

i decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu 

regulowanego oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, a także 

o oświadczeniach o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej, w formie: 

1) zestawień, których zakres określają załączniki nr 1–4 do rozporządzenia, wypełnianych 

oddzielnie dla każdego zawodu regulowanego lub działalności regulowanej, oraz 

2) formularza zawierającego informacje określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

2. Część A formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypełnia się oddzielnie dla 

każdej wydanej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.  
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3. Część A formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w zakresie pkt 1–3 i 6 tego 

formularza, wypełnia się powtórnie dla decyzji ostatecznej. 

4. Część B formularza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wypełnia się w przypadku, gdy 

w postępowaniu w sprawie, o której mowa w ust. 2, zostało wniesione odwołanie, wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarga do sądu administracyjnego lub skarga kasacyjna do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 2, mogą być przekazywane zbiorczo przez 

krajowy organ właściwy dla danego zawodu regulowanego lub działalności regulowanej, jeśli 

funkcję właściwego organu pełnią organy okręgowe. 

§ 4. 1. Zestawienia, o których mowa w § 2, wypełnia się za okres od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 grudnia każdego roku i przekazuje się w terminie do końca lutego następnego roku. 

2. Jeśli w okresie, o którym mowa w ust. 1 nie została wydana żadna decyzja, właściwy 

organ nie wypełnia zestawień, ani formularza, o których mowa w § 2, informując o tym 

koordynatora. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

                                                      
1)  

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

17 października 2008 r. w sprawie zakresu i terminów składania informacji o zmianach wymogów 

dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania 

kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 185, poz. 1147, z późn. zm.). 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów 

z dnia … (poz. …) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

ZESTAWIENIE ZA ROK ....... DOTYCZĄCE PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW 

I PODJĘTYCH DECYZJI  

(z wyłączeniem postępowań prowadzonych na podstawie dokumentów wymienionych 
w Załączniku V i VI do dyrektywy 2005/36/WE) 
 
Nazwa zawodu regulowanego/działalności regulowanej: ................................................................. 
 
Poziom kwalifikacji w ww. zawodzie regulowanym

1)
: ............................................................................... 

 
Tabela 1. Informacje w sprawach dotyczących wniosków przyjętych przez właściwy organ  
(Uwaga: Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdego zawodu regulowanego albo działalności regulowanej) 
 

Państwo 
Wnioskodawcy 

                      Razem 

Przyjęte wnioski
2) 

                       

Pełne wnioski
3) 

                       

Wnioski w trakcie 
postępowania, gdy 
decyzja uzależniona 
jest od odbycia stażu 
adaptacyjnego lub od 
przystąpienia do testu 
umiejętności 

                       

Wnioskodawcy 
w trakcie stażu 
adaptacyjnego 
w danym roku 
kalendarzowym 

                       

Wnioski w trakcie 
postępowania 

4) 
                       

 
 
 
  

                                                      
1)  

Kwalifikacje na poziomie piątym, czwartym, trzecim, drugim albo pierwszym. 
2)  

Liczba wszystkich wniosków, które wpłynęły do organu właściwego w sprawie uznania kwalifikacji w danym roku kalendarzowym. 
3)
  Liczba wniosków o uznanie kwalifikacji bez braków formalnych lub po uzupełnieniu wniosku (w danym roku kalendarzowym). 

4)
  Liczba wszystkich wniosków, które w danym roku kalendarzowym nie zostały zakończone decyzją (z wyłączeniem wniosków 

pozostawionych bez rozpoznania, wycofanych bądź w przypadku których podjęto decyzję o umorzeniu postępowania). 
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Tabela 2. Zestawienie podjętych decyzji  
 

Państwo wnioskodawcy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Razem 
 

Decyzje stwierdzające 
uznanie kwalifikacji (decyzje 
pozytywne) – ogółem 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje pozytywne po 
odbyciu przez wnioskodawcę 
stażu adaptacyjnego 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje pozytywne po 
przystąpieniu przez 
wnioskodawcę do testu 
umiejętności 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje pozytywne 
automatyczne (bez stażu 
adaptacyjnego lub testu 
umiejętności)  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje pozytywne 
automatyczne na podstawie 
doświadczenia zawodowego 
(w przypadku działalności 
regulowanej – załącznik IV do 
dyrektywy 2005/36/WE) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje odmawiające uznania 
kwalifikacji (decyzje 
negatywne) – ogółem 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje negatywne po 
odbyciu przez wnioskodawcę 
stażu adaptacyjnego 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje negatywne po 
przystąpieniu przez 
wnioskodawcę do testu 
umiejętności 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje negatywne 
automatyczne (bez stażu 
adaptacyjnego lub testu 
umiejętności)  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

Tabela 3. Zestawienie wniesionych odwołań od decyzji, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarg 
do sądu administracyjnego 
 

Państwo wnioskodawcy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Razem 
 

Liczba wniesionych odwołań 
od decyzji albo wniosków o 
ponowne rozpatrzenie sprawy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Liczba skarg złożonych do 
sądu administracyjnego 
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Załącznik nr 2  

ZESTAWIENIE ZA ROK ....... DOTYCZĄCE PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW 

I PODJĘTYCH DECYZJI  

(dla postępowań prowadzonych na podstawie dokumentów wymienionych w Załączniku V i VI 
do dyrektywy 2005/36/WE) 
 


 
Lekarz – kwalifikacje podstawowe 

 Lekarz – kwalifikacje specjalistyczne w zakresie medycyny rodzinnej 
 Lekarz – pozostałe kwalifikacje specjalistyczne 
 Lekarz dentysta – kwalifikacje podstawowe 
 Lekarz dentysta – kwalifikacje specjalistyczne 
 Pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną 
 Położna 
 Lekarz weterynarii 
 Farmaceuta 
 Architekt 
 Architekt – uznanie na podstawie praw nabytych 
 
Uwaga: Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdego zawodu. 
 

Państwo wnioskodawcy   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Razem 
 

Przyjęte wnioski
1)

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Pełne wnioski
2)

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Wnioski w trakcie 
postępowania 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje pozytywne   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje negatywne 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Liczba złożonych odwołań od 
decyzji lub wniosków o 
ponowne rozpatrzenie sprawy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Liczba skarg złożonych do 
sądu administracyjnego 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

______ 
1) Liczba wniosków, które wpłynęły do organu właściwego w sprawie uznania kwalifikacji w danym roku kalendarzowym. 
2) Liczba wniosków o uznanie kwalifikacji bez braków formalnych lub po uzupełnieniu wniosku w danym roku kalendarzowym 
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Załącznik nr 3 

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE ŚWIADCZENIA 

USŁUGI TRANSGRANICZNEJ 

(z wyłączeniem postępowań prowadzonych na podstawie dokumentów wymienionych 
w Załączniku V i VI do dyrektywy 2005/36/WE) 
 
Nazwa zawodu regulowanego/działalności regulowanej: ................................................................. 
 
Uwaga: Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdego zawodu. 
 

Państwo usługodawcy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Razem 
 

Oświadczenia o zamiarze 
świadczenia usług 
transgranicznych w przypadku 
zawodów niezwiązanych ze 
zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje pozytywne w sprawie 
uznania kwalifikacji 
usługodawcy w przypadku 
sprawdzenia kwalifikacji w 
zawodach związanych ze 
zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje negatywne w sprawie 
uznania kwalifikacji 
usługodawcy w przypadku 
sprawdzenia kwalifikacji w 
zawodach związanych ze 
zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje w sprawie 
odstąpienia od sprawdzenia 
kwalifikacji usługodawcy w 
przypadku zawodów 
związanych ze zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje pozytywne w sprawie 
uznania kwalifikacji 
usługodawcy po przystąpienia  
do testu umiejętności w 
zawodach związanych ze 
zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Decyzje negatywne w sprawie 
uznania kwalifikacji 
usługodawcy po przystąpienia  
do testu umiejętności w 
zawodach związanych ze 
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zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym  
 

Oświadczenia usługodawców 
dotyczące zawodów 
związanych ze zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym 
po bezskutecznym upływie 
terminu na wydanie decyzji  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Liczba wniesionych odwołań 
od decyzji albo wniosków o 
ponowne rozpatrzenie sprawy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Liczba skarg złożonych do 
sądu administracyjnego 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Przyjęte oświadczenia 
dotyczące zawodów 
związanych ze zdrowiem lub 
bezpieczeństwem publicznym, 
w danym roku 
kalendarzowym, w trakcie 
postępowania

1) 

                    

 

 

  

                                                      
1) 

 w przypadku, gdy nie została wydana decyzja i nie upłynął bezskuteczny termin na jej wydanie 
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Załącznik nr 4 

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE ŚWIADCZENIA USŁUG 

TRANSGRANICZNYCH 

(dla spraw prowadzonych na podstawie dokumentów wymienionych w Załączniku V i VI do 
dyrektywy 2005/36/WE) 
 


 
Lekarz – kwalifikacje podstawowe 

 Lekarz – kwalifikacje specjalistyczne w zakresie medycyny rodzinnej 
 Lekarz – pozostałe kwalifikacje specjalistyczne 
 Lekarz dentysta – kwalifikacje podstawowe 
 Lekarz dentysta – kwalifikacje specjalistyczne 
 Pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną 
 Położna 
 Lekarz weterynarii 
 Farmaceuta 
 Architekt 
 Architekt – uznanie na podstawie praw nabytych 
 
Uwaga: Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdego zawodu. 
 

Państwo usługodawcy 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Razem 
 

Oświadczenia o zamiarze 
świadczenia usług 
transgranicznych  
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Załącznik nr 5 

INFORMACJE O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWACH UZNANIA KWALIFIKACJI 

DO WYKONYWANIA ZAWODÓW REGULOWANYCH ALBO DZIAŁALNOŚCI 

REGULOWANEJ  

CZĘŚĆ A
1)

 

Uwaga: Formularz należy wypełnić dla każdej wydanej decyzji oddzielnie. 

1. Nazwa właściwego organu, który wydał decyzje 
 

 
 

2. Nr sprawy 
 

 
 

3. Nr sprawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(jeżeli wydało wcześniej, na wniosek zainteresowanego lub właściwego organu, opinię o poziomie 
wykształcenia)  
 

 
 

4. Określenie zawodu regulowanego albo działalności 
 

Nazwa w Polsce 
 

  
 

 
 

  
 

Bliższe określenie specjalności, 
stanowiska itp. 
 

  
 

Nazwa w oryginalnym brzmieniu wraz z 
tłumaczeniem na język polski 
 

  
 

Państwo nabycia kwalifikacji 
 

  
 

 
 

  
 

Czy zawód/działalność jest regulowany/a 
w kraju nabycia kwalifikacji? 
 

 TAK     NIE 

Czy kształcenie jest regulowane w kraju 
nabycia kwalifikacji? 
 

 TAK     NIE 

Czy kwalifikacje zostały uprzednio uznane 
w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej? 
 

 TAK     NIE 

Czy wnioskodawca przedstawił dokument 
potwierdzający uprawnienia do 
wykonywania zawodu 
regulowanego/działalności? 
 
 

 TAK     NIE 
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5. Kwalifikacje wnioskodawcy 

UWAGA Poniższą tabelę należy wypełnić oddzielnie dla każdego dokumentu potwierdzającego 
posiadane kwalifikacje formalne (np. dyplomu, świadectwa, zaświadczenia potwierdzającego 
kompetencje i in.)  
 

Nazwa ukończonej szkoły, 
wydział/kierunek studiów, profil kształcenia 
lub szkolenia (w oryginalnym brzmieniu i w 
tłumaczeniu na język polski) 
 

  
 

Nazwa dokumentu potwierdzającego 
kwalifikacje (w oryginalnym brzmieniu i w 
tłumaczeniu na język polski)  
 

  
 

Uzyskany tytuł (w oryginalnym brzmieniu i 
w tłumaczeniu na język polski)  
 

  
 

Państwo, miejscowość i data wystawienia 
dyplomu/świadectwa/innego dokumentu 
 

 ...........-........-.....-.....-....... 
(państwo - miejscowość - dzień - miesiąc - rok)  
 

Długość kształcenia wg programu (w 
latach)  
 

  
 

Uwagi 
 

  
 

Ukończone kursy 
 

 R – kurs kształcenia regulowanego uznawany jako 
kwalifikacje na poziomie trzecim, wymieniony w art. …. 
ustawy z dnia …. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. poz. ….). 
 S – kurs o specjalnym programie, wymieniony w 
art…... ustawy z dnia …. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz…..). 
 

Zakres tematyczny kursu 
 

  
 

 
 

  
 

Państwo, miejscowość i data ukończenia 
 

 ...........-........-.....-.....-....... 
(państwo - miejscowość - dzień - miesiąc - rok)  
 

Uwagi (np. czas trwania kursu lub 
uzyskany tytuł)  
 

  
 

6. Wynik przeprowadzonego postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji 
 

Decyzja 
 

 pozytywna 
 negatywna 
 

Data wydania decyzji  ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok)  

Streszczenie uzasadnienia faktycznego 
decyzji 
 

  
 

Kwalifikacje wnioskodawcy 
 

 kwalifikacje na poziomie piątym 
 kwalifikacje na poziomie czwartym 
 na poziomie trzecim 
 na poziomie drugim 
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 na poziomie pierwszym 
 doświadczenie zawodowe 
 

Czy występują różnice, o których mowa w 
art. … ustawy z dnia …. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U. poz…. )? 
 

 NIE 
 

  TAK: 
 

 
 zasadnicza różnica w 
kształceniu lub szkoleniu 
 w zakresie 
wykonywanego zawodu 
 

 
 

W następstwie 
wnioskodawca: 
 

  
 

 
 

 przedstawił 
doświadczenie zawodowe, 
które wyrównuje różnice  

  

 
 

 przystąpił do testu 
umiejętności 

  
 

 
 

 odbył staż adaptacyjny 
 

  
 

______ 
1) 

Wypełnić pola właściwe dla danej decyzji.
 

 

CZĘŚĆ B 

Uwaga: Należy wypełnić oddzielnie dla każdej decyzji, od której wniesiono odwołanie/wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy/skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego/skargę kasacyjną 

do NSA 

Odwołania 
 

Nr sprawy, o którym mowa w części 
A pkt 2 
 

  
 

Data wniesienia odwołania 
 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok)  
 
 

Streszczenie odwołania 
 

  
 

  
 
 

  
 

Organ, do którego wniesiono 
odwołanie 
 

  
 

Data wydania decyzji w 
postępowaniu odwoławczym 
 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok) 
 

Sentencja i streszczenie 
uzasadnienia decyzji 
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Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy 
 

Nr sprawy, o którym mowa w części 
A pkt 2 
 

  
 

Data wniesienia wniosku o 
ponowne rozpatrzenie sprawy 
 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok) 
 

Streszczenie wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy 
 

  
 

Data wydania decyzji po 
rozpatrzeniu wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy 
 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok) 
 

Sentencja i streszczenie 
uzasadnienia decyzji 
 

  
 

Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
 

Nr sprawy, o którym mowa w części 
A pkt 2 
 

  
 

Data wniesienia skargi do 
wojewódzkiego sądu 
administracyjnego 
 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok) 
 

Streszczenie skargi do 
wojewódzkiego sądu 
administracyjnego 
 

  
 

Data wydania wyroku przez 
wojewódzki sąd administracyjny 
 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok) 
 

Sentencja i streszczenie 
uzasadnienia wyroku 
 

  
 

Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
 

Nr sprawy, o którym mowa w części 
A pkt 2 
 

  
 

Data wniesienia skargi kasacyjnej do 
NSA 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok) 
 

Streszczenie skargi kasacyjnej 
 

  
 

Data wydania wyroku przez NSA 
 

 ....... - ....... - ....... (dzień - miesiąc - rok)  
 

Sentencja i streszczenie wyroku 
NSA 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 

… o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …), która wdrożyła do polskiego prawa przepisy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej 

dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, 

str. 132). 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na właściwe organy, 

przeprowadzające postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu 

regulowanego lub działalności regulowanej, został nałożony obowiązek przekazywania 

koordynatorowi informacji dotyczących wszelkich zmian w zakresie wymogów dla zawodów 

regulowanych i działalności regulowanych.  

Właściwy organ ma także obowiązek przekazywania koordynatorowi okresowych 

informacji w sprawach wydanych decyzji dotyczących uznania kwalifikacji zawodowych 

oraz przyjętych oświadczeń o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej. W przypadku gdy 

rolę właściwego organu pełni okręgowa jednostka, projektodawca umożliwił przekazywanie 

informacji organowi szczebla krajowego. 

Rozporządzenie określa zakres informacji składanych przez właściwe organy oraz 

terminy ich składania. Regulując tę kwestię należy się kierować zobowiązaniami 

Rzeczypospolitej Polskiej wobec państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej. 

Zobowiązania te wynikają z nałożonych mocą dyrektywy na państwa członkowskie 

obowiązków z zakresu sprawozdawczości dotyczącej postępowań w sprawach uznania 

kwalifikacji zawodowych, przyjętych oświadczeń o zamiarze świadczenia usług 

transgranicznych oraz warunków dostępu do zawodów regulowanych i działalności 

w poszczególnych państwach członkowskich. Zarządzająca systemem koordynowania 

uznawania kwalifikacji zawodowych na płaszczyźnie europejskiej, w tym sprawami 

sprawozdawczości, Komisja Europejska współpracuje z krajowymi koordynatorami. 

Wobec powyższego, zakres informacji oraz terminy ich składania przez właściwe 

organy zostały określone w rozporządzeniu w sposób umożliwiający spełnienie wymogów 

współpracy w tym zakresie pomiędzy państwami członkowskimi (krajowymi 
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koordynatorami), a Komisją Europejską. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia 

przewidują informowanie przez ministra właściwego dla danego zawodu regulowanego lub 

działalności regulowanej o wymogach i zmianie wymogów dotyczących poszczególnych 

zawodów regulowanych lub działalności regulowanych z chwilą ogłoszenia przepisów 

regulacyjnych. Natomiast informacje o wydanych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji 

zawodowych będą składane w formie zestawień oraz formularzy. Zestawienia obrazują 

w szczególności liczbę przyjętych wniosków w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, 

liczbę decyzji pozytywnych, liczbę decyzji negatywnych, liczbę wniosków o ponowne 

rozpatrzenie sprawy i odwołań od decyzji, a także liczbę skarg złożonych do sądu 

administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

W zestawieniach wyszczególnia się też decyzje pozytywne wydane wnioskodawcy po 

odbyciu przez niego stażu adaptacyjnego lub po przystąpieniu do testu umiejętności.  

W zestawieniu określonym w załączniku 3 do rozporządzenia organ właściwy wskazuje 

liczbę złożonych przez usługodawców oświadczeń o zamiarze świadczenia usługi 

transgranicznej w przypadku zawodów, które nie są związane ze zdrowiem lub 

bezpieczeństwem publicznym. Natomiast w zawodach związanych ze zdrowiem lub 

bezpieczeństwem publicznym właściwy organ wskazuje: 

– liczbę decyzji w sprawie odstąpienia od sprawdzenia kwalifikacji usługodawcy,  

– liczbę decyzji pozytywnych i negatywnych w przypadku podjęcia przez organ właściwy 

decyzji o sprawdzenia kwalifikacji 

 – liczbę decyzji pozytywnych i negatywnych w sprawie uznania kwalifikacji usługodawcy 

po zobowiązaniu przez organ właściwy do przystąpienia do testu umiejętności, 

– liczbę złożonych oświadczeń przez usługodawców po bezskutecznym upływie terminu na 

wydanie decyzji. 

 

Ponadto, organ wskazuje liczbę wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i odwołań od 

decyzji, a także liczbę skarg złożonych do sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. W załączniku 4 do rozporządzenia organ właściwy 

wskazuje liczbę oświadczeń o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej złożonych 

w zawodach sektorowych, w przypadku których usługodawcy posiadają dokumenty 

wymienione w Załączniku V i VI do dyrektywy 2005/36/WE. 
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Szczegółowe informacje o poszczególnych wydanych decyzjach w sprawach uznania 

kwalifikacji zawodowych właściwe organy przekazują w formie formularza zawierającego 

informacje określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. W formularzu właściwy organ 

umieszcza informacje na temat formalnych kwalifikacji wnioskodawcy, doświadczenia 

zawodowego wnioskodawcy, postanowień decyzji, uzasadnienia prawnego i faktycznego 

decyzji oraz informacje o podjętych przez wnioskodawcę ewentualnych środkach zaskarżenia 

decyzji w odniesieniu do poszczególnych, wydanych w danym okresie sprawozdawczym, 

decyzji w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych. 

 

Wstępna ocena zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa przepisy 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  

W związku z tym, że nowa ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej uchyla dotychczasowe przepisy regulujące system uznawania kwalifikacji do 

wykonywania zawodów regulowanych i działalności, należy wydać nowe rozporządzenie, które będzie nakładało na 

właściwe organy wydające decyzje w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych i przyjmujące oświadczenia 

o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej, tj. ministrów lub organy przez nich upoważnione, obowiązek 

informowania o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności oraz o wydanych decyzjach 

w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych, a także przyjętych oświadczeniach. Powyższe informacje właściwe 

organy przekazują koordynatorowi, którego wyznacza minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

z obsługującego go urzędu.  

Zgodnie z upoważnieniem do wydania przedmiotowego rozporządzenia, określono zakres informacji składanych przez 

właściwe organy oraz terminy ich składania. Wskazując to, projektodawca kierował się zobowiązaniami 

Rzeczypospolitej Polskiej wobec państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej, które wynikają z nałożonych 

mocą dyrektywy na państwa członkowskie obowiązków z zakresu sprawozdawczości dotyczącej postępowań 

w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych oraz warunków dostępu do zawodów regulowanych i działalności 

w poszczególnych państwach członkowskich. Zebrane informacje znajdują swe odzwierciedlenie przede wszystkim 

w bazie zawodów regulowanych administrowanej przez Komisję Europejską. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia przewidują informowanie przez właściwe organy o zmianach wymogów 

dotyczących poszczególnych zawodów regulowanych lub działalności z chwilą ogłoszenia przepisów regulacyjnych 

zmieniających te wymogi. Jest to istotne dla właściwego informowania wszystkich zainteresowanych o tym, które 

zawody są zawodami regulowanymi i jakie obowiązują wymogi kwalifikacyjne, a w szczególności dla wypełnienia 

obowiązku wynikającego z art. 59 dyrektywy w zakresie przejrzystości w zawodach regulowanych. 

Komisja Europejska zarządza internetową bazą zawodów regulowanych, zawierającą także dane statystyczne dotyczące 

uznawania kwalifikacji zawodowych (wydanych decyzji, zebranych oświadczeń w sprawie świadczenia usług 

transgranicznych, itp.). Informacje, zebrane w postaci tabel i formularzy, posłużą wypełnieniu tej bazy. Stąd też 

zestawienia obrazują w szczególności liczbę przyjętych wniosków w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, liczbę 

decyzji pozytywnych, liczbę decyzji negatywnych, liczbę wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i odwołań od 

decyzji, a także liczbę skarg złożonych do sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; ponadto, dotyczą zebranych informacji o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej. 

Nałożenie obowiązku formy i terminów przekazywania informacji w drodze rozporządzenia sprawi, że będą one pełne 

i zostaną dostarczone w usystematyzowany i jednolity sposób. 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Dyrektywa nie określa szczegółowo, jakie dane statystyczne powinny być zbierane, ani też w jakiej formie miałoby to 

być dokonywane. Dlatego państwa członkowskie mogą gromadzić te dane w dowolny sposób.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego  

1 źródło wewnętrzne umożliwienie zebrania 

niezbędnych informacji w 

punktu widzenia koordynatora, 

a następnie zamieszczenie 

wymaganych danych w Bazie 

Zawodów Regulowanych KE  

właściwe organy 

w sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

(ministerstwa, urzędy, 

samorządy zawodowe itp.) 

w zależności od liczby 

zawodów 

regulowanych w PL 

w momencie wejścia 

w życie ustawy; 

obecnie ok. 30 

organów centralnych + 

ok. 100 regionalnych 

źródło wewnętrzne przekazanie niezbędnych 

informacji do MNiSW 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania następującym 

partnerom społecznym: 

– Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

– Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

– Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

– Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

– Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

– Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

– Prezydentowi Pracodawców RP, 

– Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

– Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

– Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

– Krajowej Izbie Gospodarczej,  

– Forum Związków Zawodowych,  

– Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

– Naczelnej Organizacji Technicznej, 

– Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W chwili obecnej Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego pełni już rolę ośrodka informacji właściwego do informowania 

w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu 

 

 

 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w IV kwartale 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/12/EP 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

P R E Z E S A  R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw 

członkowskich w ramach systemu IMI 

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. …) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Zawodami regulowanymi, o których mowa w art. 49 ustawy, są zawody: 

1) zawody mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów: 

a) lekarz, 

b) lekarz dentysta, 

c) farmaceuta, 

d) pielęgniarka, 

e) położna, 

f) asystentka stomatologiczna, 

g) diagnosta laboratoryjny, 

h) dietetyk, 

i) fizjoterapeuta, 

j) higienistka stomatologiczna, 

k) logopeda, 

l) masażysta, 

m)     ortoptystka, 

n) protetyk słuchu, 

o) ratownik medyczny, 

p) technik analityki medycznej, 

q) technik dentystyczny, 

r) technik elektroradiolog, 

s) technik farmaceutyczny, 

t) technik ortopeda, 
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u) terapeuta zajęciowy, 

v) opiekunka dziecięca, 

x) opiekun medyczny, 

y) felczer; 

 

2) zawody związane z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną 

edukacją: 

a) nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 

b) nauczyciel przedszkola, 

c) nauczyciel szkoły podstawowej w klasach I–III, 

d) nauczyciel szkoły podstawowej w klasach IV–VI, 

e) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2016 r. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 57 ustawy z dnia … 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U, poz. ….), która wdrożyła do polskiego prawa przepisy dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej 

dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, 

str. 132). 

Na mocy powyższego przepisu, w celu zapewnienia przejrzystej informacji, Prezes 

Rady Ministrów został wskazany do określenia zawodów regulowanych, które będą podlegać 

systemowi wzajemnego ostrzegania w państwach członkowskich za pośrednictwem systemu 

IMI. Zgodnie z ww. ustawą zawody regulowane, w których będzie miał zastosowanie 

mechanizm ostrzegania, to zawody mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów albo takie, 

które są związane z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną 

edukacją. W stosunku do osób, wobec których zostanie orzeczony zakaz albo ograniczenie 

prawa wykonywania zawodu regulowanego, wymienionego w projekcie rozporządzenia, 

właściwy organ będzie przekazywał, w ramach systemu IMI, organom państw 

członkowskich, w terminie trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, informacje 

wskazane w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Wszystkie zawody regulowane mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów wskazano 

w § 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia. Natomiast zawody związane z edukacją osób 

małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją wymieniono w § 1 pkt 2. 

 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 57 ustawy z dnia … o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U, poz. …), która wdrożyła do 

polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132). 

Prezes Rady Ministrów został wskazany do określenia zawodów regulowanych, które będą podlegać systemowi 

wzajemnego ostrzegania, funkcjonującego pomiędzy państwami członkowskimi, za pośrednictwem systemu IMI. 

Zgodnie z ww. ustawą zawody regulowane, w których będzie miał zastosowanie mechanizm ostrzegania to zawody 

mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów albo związane z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi 

i wczesną edukacją. W stosunku do osób wobec których zostanie orzeczony zakaz albo ograniczenie prawa 

wykonywania zawodu regulowanego, wymienionego w projekcie rozporządzenia, właściwy organ będzie przekazywał, 

w ramach systemu IMI, organom państw członkowskich, w terminie trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 

informacje wskazane w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia … o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 

Projekt rozporządzenia określa zawody regulowane, które będą podlegać systemowi wzajemnego ostrzegania 

w państwach członkowskich, za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). System 

obejmuje zawody mając wpływ na bezpieczeństwo pacjentów albo związane z edukacją osób małoletnich, w tym opieką 

nad dziećmi i wczesną edukacją. Celem jego funkcjonowania jest ostrzeżenie przed specjalistą, w stosunku do którego 

krajowy organ orzekł zakaz albo ograniczenie prawa wykonywania zawodu, by zapobiec przemieszczeniu się tego 

specjalisty do innego państwa członkowskiego w celu wykonywania zawodu.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

Mechanizm ostrzeżeń jest nowym rozwiązaniem w systemie uznawania kwalifikacji. Każde państwo UE wskaże, które 

zawody mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów albo są związane z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad 

dziećmi i wczesną edukacją. Termin transpozycji przepisów dyrektywy 2013/55/UE mija 18 stycznia 2016 r.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

organy właściwe, które 

będą wysyłać ostrzeżenia 

do innych państw UE 

 

 

liczba organów 

właściwych zależy od 

decyzji poszczególnych 

ministrów właściwych 

dla 

zawodów/działalności 

regulowanych 

źródło wewnętrzne  

osoby wykonujące zawody 

wskazane w projekcie 

potencjalnie wszystkie 

osoby wykonujące 

źródło wewnętrzne  
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rozporządzenia zawody wymienione w 

projekcie 

rozporządzenia, wobec 

których zostanie 

orzeczony zakaz albo 

ograniczenie prawa 

wykonywania zawodu 

regulowanego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania następującym 

partnerom społecznym: 

‒ Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

‒ Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

‒ Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

‒ Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

‒ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  

‒ Prezydentowi Pracodawców RP, 

‒ Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

‒ Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

‒ Zarządowi Głównemu Związku Rzemiosła Polskiego,  

‒ Krajowej Izbie Gospodarczej,  

‒ Forum Związków Zawodowych,  

‒ Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,  

‒ Naczelnej Organizacji Technicznej, 

‒ Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

‒ Związkowi Nauczycielstwa Polskiego 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na  funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się wejście w życie przepisów projektowanego aktu prawnego w dniu 18 stycznia 2016 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/12/BS 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)  

z dnia 

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu 

farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego 

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1429 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 1991) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

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

farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej; 

2) sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu, organizowanego 

i przeprowadzanego przez Naczelną Radę Aptekarską, w tym wzór zaświadczenia o zdaniu 

egzaminu ze znajomości języka polskiego; 

3) wysokość opłaty za egzamin organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Radę 

Aptekarską. 

§ 2. Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania 

zawodu farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej obejmuje: 

1) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególności korzystanie z fachowej literatury 

i piśmiennictwa farmaceutycznego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu 

farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) porozumiewanie się z pacjentami, farmaceutami, lekarzami i przedstawicielami innych 

zawodów medycznych w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, a w szczególności 

                                                      
1)

 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
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poprawne udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji oraz 

czynne uczestniczenie w naradach i szkoleniach zawodowych; 

3) pisanie zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii, poprawne prowadzenie dokumentacji, 

w szczególności dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami 

medycznymi. 

§ 3. 1. Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, zwany dalej „egzaminem”, 

przeprowadza się na wniosek cudzoziemca lub obywatela Unii Europejskiej po uiszczeniu przez 

niego opłaty, o której mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy. 

2. Naczelna Rada Aptekarska zawiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu składania 

egzaminu, nie później niż na 14 dni przed jego terminem. 

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza 4-osobowa komisja egzaminacyjna, powoływana 

i odwoływana przez Naczelną Radę Aptekarską, w której skład wchodzi trzech farmaceutów, 

w tym jeden farmaceuta posiadający stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, oraz 

osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska, zwana dalej „komisją 

egzaminacyjną”. 

2. Komisja egzaminacyjna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego 

przez tę komisję i zatwierdzonego przez Naczelną Radę Aptekarską. 

§ 5. Egzamin składa się z czterech części, które obejmują: 

1) część A – sprawdzian pisemny obejmujący dyktando odtwarzane z nośnika magnetycznego 

lub elektronicznego; maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 8 pkt; 

2) część B – sprawdzian testowy obejmujący rozumienie tekstu mówionego odtwarzanego z 

nośnika magnetycznego lub elektronicznego, składający się z 10 pytań; maksymalna liczba 

punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt; 

3) część C – sprawdzian ustny obejmujący umiejętność czytania i zrozumienia tekstu; 

maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 12 pkt; 

4) część D – sprawdzian praktyczny obejmujący umiejętność symulowanego udzielania porad 

pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie 

wybranych problemów farmaceutycznych; maksymalna liczba punktów możliwa do 

uzyskania – 9 pkt. 
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§ 6. 1. Podstawą zaliczenia egzaminu jest zaliczenie każdej jego części. 

2. Podstawą zaliczenia części egzaminu jest uzyskanie liczby punktów przekraczającej połowę 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania z tej części. 

3. Osoba, która nie zaliczyła egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu w zakresie 

obejmującym niezaliczoną część. Przepisy § 3 stosuje się. 

4. Osobie, która zaliczyła egzamin, Naczelna Rada Aptekarska wydaje zaświadczenie o zdaniu 

egzaminu ze znajomości języka polskiego, którego wzór jest określony w załączniku do 

rozporządzenia. 

§ 7. 1. Z przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który 

podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: skład komisji egzaminacyjnej, 

imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, wskazanie liczby punktów uzyskanych 

z każdej części egzaminu przez zdającego egzamin oraz podpisy członków komisji 

egzaminacyjnej. 

3. Zdający może mieć wgląd, na pisemne żądanie, do części protokołu, która jego dotyczy. 

§ 8. 1. Naczelna Rada Aptekarska informuje pisemnie o wynikach egzaminu wyłącznie 

osoby, które podeszły do egzaminu, lub osoby przez nie upoważnione. 

2. Osoba zdająca może wnieść odwołanie od wyniku egzaminu do Prezesa Naczelnej Rady 

Aptekarskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu. 

3. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. 

§ 9. Opłata za egzamin wynosi: 

1) 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 

nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”; 

2) 7,5% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4, za 

przeprowadzenie każdej części egzaminu.  
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2)

. 

  
 
 

MINISTER ZDROWIA 

 

 

 
  

                                                      
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. 

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego (Dz. U. Nr 75, 

poz. 406), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 86 pkt 1 ustawy 

z dnia .... o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. ...). 
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Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia 

z dnia … (poz. …) 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

.................................................... 

(pieczątka Naczelnej Rady Aptekarskiej) 
 

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego 

Pan (Pani) ...................................................  urodzony(a)................................................................. 

 (imię/imiona i nazwisko) (data i miejsce urodzenia) 

 

zdał(a) egzamin z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Naczelną 

Radę Aptekarską na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ............... w sprawie 

zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez 

cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz. U. poz. ....). 

 
 

 

 

 

 

 

(pieczęć okrągła) Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: 

 

 

 

 

 ............................................................. 

 

............................................ 

(miejscowość i data) 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust. 4 

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1429, z późn. zm.) 

i ma na celu określenie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, koniecznego do 

wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto niniejszy 

projekt określa sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla cudzoziemców 

i obywateli Unii Europejskiej.  

W projekcie określono również wysokość opłaty za egzamin, a także wzór zaświadczenia 

o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu 

farmaceuty. 

Wysokość opłaty za egzamin wynika z realnych kosztów przeprowadzenia egzaminu ustalanych 

na podstawie między innymi honorariów, kosztów delegacji komisji egzaminacyjnej oraz 

kosztów przygotowania materiałów egzaminacyjnych. Jednorazowo do egzaminu podchodzi 

jedna do trzech osób, co ma wpływ na jednostkowy koszt przeprowadzenia egzaminu.  

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia 
 
z dnia 23 marca 2011 r. 

w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu 

farmaceuty przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze 

znajomości języka polskiego (Dz. U. Nr 75, poz. 406).  

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany upoważnienia do jego wydania 

w związku z art. 62 pkt 3 lit. b ustawy z dnia ... o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. ...). Zgodnie z art. 86 pkt 1 

ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej obecnie obowiązujące rozporządzenie, wydane na podstawie art. 4 ust. 4 

ustawy o izbach aptekarskich, zachowuje moc do czasu wejścia w życie rozporządzenia 

wydanego na podstawie zmienianego art. 4 ust. 4 tejże ustawy. 

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 



– 7 – 
 

Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości 

języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu 

farmaceuty przez cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze 

znajomości języka polskiego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jolanta Orłowska-Heitzman 

Dyrektor 

Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Ministerstwo Zdrowia 

Tel. 22 63 49 400 

e-mail: j.orlowska@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Projekt ustawy ……………. 

Nr w wykazie prac …………………. 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie stanowi wykonanie zmiany wprowadzonej do upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 19 

kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1429). Zmiana w delegacji ustawowej została 

wprowadzona w projekcie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 354, str. 132).  
 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W rozporządzeniu określa się zakres znajomości języka polskiego dla cudzoziemców i obywateli Unii 

Europejskiej, który jest niezbędny do wykonywania tego zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

sposób i zasady przeprowadzania egzaminu z języka polskiego oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego 

złożenie tego egzaminu z wynikiem pozytywnym.  

 

Zgodnie z wytycznymi upoważnienia do wydania przedmiotowego rozporządzenia, określono: 

- wymagany zakres znajomości języka polskiego niezbędny do wykonywania zawodu farmaceuty na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- formę egzaminu i zasady punktacji; 

- skład komisji egzaminacyjnej i zasady jej powoływania; 

- sposób zaliczania egzaminu oraz powtarzania egzaminu z niezaliczonej części; 

- wysokość opłaty pobieranej za egzamin; 

- wzór zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE 

w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE, L 354, str. 132) wprowadza możliwość weryfikacji 

znajomości języka przez organy właściwe w państwach przyjmujących po uznaniu kwalifikacji danej osoby do 

wykonywania zawodu farmaceuty, ale przed przyznaniem jej prawa wykonywania zawodu. W związku z tym, państwa 

członkowskie mają swobodę w określaniu procedury weryfikacji znajomości języka.  
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

obywatele UE, którzy 

nabyli kwalifikacje 

zawodowe w innym 

państwie członkowskim 

(poza Polską) i zamierzają 

wykonywać w Polsce 

zawód regulowany na stałe; 

potencjalnie wszyscy 

obywatele posiadający 

w państwie UE 

kwalifikacje do 

wykonywania zawodu 

farmaceuty w Polsce;  

źródło wewnętrzne określenie wymaganego 

zakresu znajomości języka 

polskiego niezbędnego do 

wykonywania zawodu 

farmaceuty w Polsce  

Cudzoziemcy, którzy nabyli 

kwalifikacje zawodowe za 

granicą (poza Unią 

Europejską) i zamierzają 

wykonywać w Polsce 

zawód regulowany na stałe; 

Potencjalnie każdy 

cudzoziemiec 

posiadający 

kwalifikacje do 

wykonywania zawodu 

farmaceuty w Polsce 

źródło wewnętrzne określenie wymaganego 

zakresu znajomości języka 

polskiego niezbędnego do 

wykonywania zawodu 

farmaceuty w Polsce 

Naczelna Rada Aptekarska   zasady przeprowadzania 

egzaminu i wydawania 

dokumentów potwierdzających 

zdanie egzaminu 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia, ze względu na swój zakres przedmiotowy, zostanie przekazany do zaopiniowania 

następującym partnerom społecznym: 

- Naczelnej Radzie Aptekarskiej, 

- Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80” Komisji Krajowej,  

- Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

- Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

- Zarządowi Głównemu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,  

- Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,  

- Prezydentowi Pracodawców RP, 

- Business Centre Club Związkowi Pracodawców,  

- Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

- Forum Związków Zawodowych,  

- Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,  

- Federacji Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie 

z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979), a także stosowanie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Wnioskujący o złożenie egzaminu ponoszą opłatę stanowiącą przychód Naczelnej Rady 

Aptekarskiej. 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 



– 10 – 
 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

IV kw. 2016 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na charakter przepisów zawartych w projekcie ustawy nie przewiduje się ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/12/KC 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowego zakresu i warunki korzystania z pojedynczego punktu 

kontaktowego
1) 

 

Uwzględniając określone w ustawie zadania punktu kontaktowego oraz konieczność 

zapewnienia właściwego przepływu danych i informacji między tymi organami na podstawie 

art. 22g ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584, z późn. zm.
2
), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) zakres usług udostępnianych przez system teleinformatyczny; 

2) sposób korzystania z usług udostępnianych przez system teleinformatyczny. 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę o swobodzie działalności gospodarczej; 

2) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw gospodarki; 

3) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny punktu 

kontaktowego, znajdujący się w gestii ministra, służący do publikacji informacji na 

stronie internetowej punktu kontaktowego i umożliwienia za jej pośrednictwem realizacji 

procedur i formalności; 

4) koncie – rozumie się przez to zespół uprawnień przyznanych danemu użytkownikowi; 

5) wniosek elektroniczny – dokument elektroniczny składany za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego; 

6) użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, nie będącą przedstawicielem 

właściwego organu. 

                                                           
1)

 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE 

Parlamentu i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.) 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 

1197, 1268, 1618, 1649, 1688, 1844 i 1893.  
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§ 3. 1. Realizacja zadań punktu kontaktowego odbywa się za pomocą wykorzystania 

funkcjonalności systemu teleinformatycznego. 

2. System teleinformatyczny udostępnia następujące funkcjonalności: 

1) dostęp do treści, opublikowanych na stronach internetowych punktu kontaktowego; 

2) możliwość kontaktu z centrum pomocy punktu kontaktowego; 

3) możliwość realizacji procedur i formalności za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

3. Dostęp do możliwości wypełniania i przesyłania wniosków elektronicznych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymaga posiadania konta. System 

teleinformatyczny umożliwia użytkownikowi założenie, posiadanie konta oraz jego 

likwidację. 

4. Dla zapewnienia komunikacji pomiędzy ministrem i właściwymi organami przy 

zakładaniu konta wymagane jest podanie danych osobowych, pozwalających na identyfikację 

użytkownika oraz adresu poczty elektronicznej użytkownika.  

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia aktualności podanego adresu poczty 

elektronicznej. Brak aktualności podanego adresu poczty elektronicznej użytkownika lub 

likwidacja konta uniemożliwi użytkownikowi otrzymywanie powiadomień o otrzymanej 

korespondencji. 

6. Informacje opublikowane na stronach internetowych punktu kontaktowego mają 

charakter ogólny i nie są powszechnie obowiązującą wykładnią prawa. W celu uzyskania 

powyższej wykładni użytkownik może się zwrócić za pośrednictwem centrum pomocy 

punktu kontaktowego z odpowiednim wnioskiem do danego, właściwego organu. 

§ 4. 1. System teleinformatyczny udostępnia możliwość wyszukiwania: 

1) opisów procedur i formalności, jakie są niezbędne do załatwienia danej sprawy; 

2) danych kontaktowych właściwych organów; 

3) formularzy dotyczących poszczególnych procedur i formalności. 

2. Centrum pomocy punktu kontaktowego udostępnia użytkownikowi za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego możliwość kontaktu w formie: 

1) czatu, czyli rozmowy prowadzonej w formie naprzemiennego przesyłania wiadomości 

tekstowych; 

2) rozmowy głosowej za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu odpowiedniej 

aplikacji; 

3) rozmowy z wykorzystaniem języka migowego. 
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3. Centrum pomocy udostępnia także możliwość kontaktu za pośrednictwem połączeń 

telefonicznych. 

4. Użytkownik może przekazać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sugestie 

dotyczące treści publikowanych na stronach internetowych punktu kontaktowego 

i funkcjonalności systemu teleinformatycznego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. 

 

MINISTER ROZWOJU 
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UZASADNIENIE 

 

 

 Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 22g 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 

i poz. 699), Celem jego wprowadzenia jest uszczegółowienie zasad korzystania 

z pojedynczego punktu kontaktowego oraz wskazanie zakresu udostępnianych przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki funkcjonalności systemu teleinformatycznego punktu 

kontaktowego. 

 W ramach projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” 

Działanie „Elektroniczny Punkt Kontaktowy”, realizowanego w ramach 7 osi Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przygotowano w systemie teleinformatycznym 

punktu kontaktowego funkcje pozwalające na: 

1) udostępnianie użytkownikom publikowanych przez ministra i właściwe organy informacji 

na stronach internetowych punktu kontaktowego,  

2) kontakt z centrum pomocy punktu kontaktowego, w celu uzyskania dodatkowych, 

szczegółowych informacji, 

3) realizację procedur i formalności związanych z załatwieniem danej sprawy poprzez 

składanie wniosków elektronicznych oraz uzyskiwanie stanowiska właściwych organów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 W § 1 uszczegółowiono zakres przedmiotowy rozporządzenia. 

W § 2 zawarto definicje, jakie są stosowane w pozostałych przepisach niniejszego 

rozporządzenia. 

W § 3 uregulowano sposób korzystania przez użytkowników z funkcjonalności punktu 

kontaktowego. Zwrócono uwagę, iż dla realizacji niektórych czynności wiążących się ze 

wzajemną komunikacją niezbędne jest posiadanie przez użytkownika konta oraz podanie 

aktualnego adresu poczty elektronicznej. 

W § 4 opisano zakres funkcjonalności udostępnianych przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego. 

W § 5 określono czas wejścia w życie przepisów rozporządzenia. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

współpracy właściwych organów w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań punktu kontaktowego 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 

i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rozwoju 

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Andrzej Jarzewski, Ministerstwo Rozwoju, Departament Gospodarki 

Elektronicznej, tel. (22) 693 53 68, e-mail: 

andrzej.jarzewski@mg.gov.pl 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Art. 22f Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej 

Art. 22g Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej (projektowany) 

 

Nr w wykazie prac … 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy ministrem właściwym do spraw 

gospodarki, a właściwymi organami zobowiązanymi przez przepisy rozdziału 2a Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej do udostępniania za pomocą stron internetowych informacji, według katalogu z art. 22b przedmiotowej 

ustawy, odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji na podstawie art. 22c ust. 4 oraz umożliwienia 

przedsiębiorcom realizacji uprawnień i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (art. 22e). 

 

Ze względu na nowe funkcje systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego, wytworzone w ramach projektu 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” 

Działanie „Elektroniczny Punkt Kontaktowy” czynności administracyjne i obsługowe realizowane za pomocą 

przekazywania dokumentów papierowych zostaną zastąpione czynnościami realizowanymi w sposób elektroniczny we 

wspomnianym systemie. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki reguluje zakres i sposób korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego przez 

użytkowników, nie będących przedstawicielami właściwych organów. Rozporządzenie wskazuje jakie funkcjonalności 

systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego są udostępnione użytkownikom oraz wskazuje te z nich do których 

należy mieć założone w systemie konto. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zgodnie z art. 22a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w Polsce przyjęto, że pojedynczy punkt kontaktowy 

działa w formie witryny internetowej, wspieranej przez funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, służącego do 

realizacji podstawowych funkcji punktu: 

1) dostęp do treści, opublikowanych na stronach internetowych punktu kontaktowego, 

2) możliwość kontaktu z centrum pomocy punktu kontaktowego, 

3) możliwość realizacji procedur i formalności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Prowadzenie punktu jest ustawowym obowiązkiem ministra właściwego do spraw gospodarki, natomiast właściwe organy 

zobowiązane są zobowiązane do zapewnienia kompletności i aktualności informacji publikowanych na stronach 

internetowych punktu kontaktowego oraz przyjmowania wniosków w formie dokumentów elektronicznych za 

pośrednictwem elektronicznych skrzynek podawczych lub wymiany informacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi, 

zgodnie z przepisami o informatyzacji oraz Kodeksem postępowania administracyjnego. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Dyrektywa 2006/123/WE przewidziała możliwość utworzenia i funkcjonowania punktów kontaktowych zarówno w formie 

witryn internetowych, jak i w postaci fizycznych punktów kontaktowych. Określenie fizyczny punkt kontaktowy oznacza 

miejsce, dokąd może się udać zainteresowana osoba i zostać „przy okienku” obsłużona jako interesant przez pracownika 

organu prowadzącego dany punkt kontaktowy. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy Do uzupełnienia 

w ramach procesu 

legislacyjnego 

 Zmniejszenie kosztów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Właściwe organy (organy 

administracji publicznej, 

samorządy zawodowe itp.) 

Do uzupełnienia 

w ramach procesu 

legislacyjnego 

 Zmniejszenie kosztów 

funkcjonowania 

Osoby realizujące 

formalności związane 

z uznawaniem kwalifikacji 

zawodowych w ramach 

zawodów regulowanych 

Do uzupełnienia 

w ramach procesu 

legislacyjnego 

 Zmniejszenie kosztów 

związanych z realizacją 

procedur i formalności 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekty rozporządzeń nie były jeszcze konsultowane – konsultacje planowane w ramach procesu legislacyjnego 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2015 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 65 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Budżet państwa (plan rzeczowo-finansowy Ministerstwa Gospodarki) 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
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ceny stałe 

z 2015 r.) 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Funkcjonowanie punktu kontaktowego wpływa na oszczędność czasu i kosztów 

jaki przedsiębiorcy muszą poświęcić na osobiste załatwienie formalności lub robią 

to za pośrednictwem klasycznej poczty przesyłając papierowe dokumenty 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Wprowadzane przepisy regulują działanie punktu kontaktowego za pośrednictwem jego systemu teleinformatycznego. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane akty prawne powinny pozytywnie wpłynąć na rynek pracy, gdyż odciążają przedsiębiorców od kosztów 

związanych z realizacją procedur administracyjnych dając tym pośrednio możliwość oszczędności, które mogą być 

zainwestowane w stworzenie nowych, dodatkowych miejsca pracy. 

10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Przyjęcie rozporządzeń wpłynie korzystnie na stopień informatyzacji działań związanych 

z obsługą przedsiębiorców, dzięki centralizacji informacji, leżących w zakresie tematycznym 

punktu kontaktowego oraz ułatwieniu realizacji procedur i formalności związanych 

z działalnością gospodarczą oraz uznawaniem kwalifikacji zawodowych. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie planowane przez rozwój funkcjonalności systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego w ramach 

projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz 

zapewnienie pracowników do obsługi punktu kontaktowego w ramach planu rzeczowo-finansowego Ministerstwa 

Gospodarki. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja jest dokonywana w ramach realizacji projektów z unijnych programów operacyjnych oraz w ramach 
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standardowych ewaluacji, zgodnie z procedurami i procesami wewnętrznymi Ministerstwa Gospodarki. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 11-12-dg 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków współpracy właściwych organów w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań punktu kontaktowego
1) 

 

Uwzględniając określone w ustawie zadania punktu kontaktowego oraz konieczność 

zapewnienia właściwego przepływu danych i informacji między tymi organami na podstawie 

art. 22f ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 584, z późn. zm.
2)

), zarządza się co następuje: 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa:  

1) szczegółowe warunki współpracy właściwych organów z punktem kontaktowym 

w zakresie umożliwiania dopełniania procedur (realizacji spraw) związanych 

z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem procedur odwoławczych; 

2) szczegółowe warunki współpracy właściwych organów z punktem kontaktowym 

w zakresie umożliwiania składania drogą elektroniczną do właściwych organów 

wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub 

zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych; 

3) właściwość organów w zakresie redagowania i tłumaczenia informacji i materiałów 

udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej punktu kontaktowego; 

4) tryb, w którym:  

a) właściwe organy zapewniają kompletność i aktualność informacji, o których 

mowa w art. 22b ust. 1 pkt 1–6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

                                                           
1)

 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE 

Parlamentu i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.) 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 

1197, 1268, 1618, 1649, 1688, 1844 i 1893. 
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b) stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 7 oraz ust. 4 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wnioskują o zamieszczenie 

informacji o swoich danych kontaktowych, 

c) właściwy organ zapewnia informacje określone w art. 22b ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, 

d) są przekazywane wnioski, odpowiedzi na wnioski i informacje o błędzie we 

wniosku, jego brakach lub braku uzasadnienia jego złożenia, o których mowa 

w art. 22c ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

e) właściwe organy umożliwiają wykonanie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej uprawnień i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą, 

f) w punkcie kontaktowym rejestrują się właściwe organy oraz działające w ich 

imieniu osoby, a także sposób autoryzacji ich działań. 

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, 

2) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw gospodarki, 

3) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny punktu 

kontaktowego, znajdujący się w gestii ministra, służący do publikacji informacji na 

stronie internetowej punktu kontaktowego i umożliwienia za jej pośrednictwem realizacji 

procedur i formalności, 

4) koncie – rozumie się przez to zespół uprawnień przyznanych danemu właściwemu 

organowi lub osobie do dokonywania czynności w systemie teleinformatycznym punktu 

kontaktowego, 

5) wniosek elektroniczny – dokument elektroniczny składany za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, 

6) koordynatorze – rozumie się przez to osobę, będącą pracownikiem właściwego organu, 

upoważnioną przez właściwy organ do zakładania kont oraz nadawania, zmiany 

i odbierania uprawnień użytkownikom merytorycznym oraz realizacji w imieniu danego, 

właściwego organu innych czynności w systemie teleinformatycznym, 

7) użytkowniku merytorycznym – rozumie się przez to osobę, upoważnioną przez właściwy 

organ do realizacji czynności w systemie teleinformatycznym w imieniu danego, 

właściwego organu. 
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§ 3. 1. Minister zabezpiecza środki i zasoby wymagane do zapewnienia sprawności i ciągłości 

działania systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego oraz dostępu do strony 

internetowej. 

2. Minister określa standardy, a w szczególności sposoby komunikacji, struktury danych 

i informacji, rodzaje metadanych oraz sposób działania systemu teleinformatycznego 

i publikuje te informacje na stronach internetowych punktu kontaktowego na 3 miesiące przed 

wejściem ich w życie. 

3. Minister dokonuje przyporządkowania w systemie teleinformatycznym uprawnień 

właściwych organów do czynności związanych z wykonywaniem ich obowiązków.  

4. Właściwy organ przygotowuje i publikuje informacje według swoich kompetencji 

określonych w przepisach ustawy oraz przepisach odrębnych. Publikacja informacji na 

stronach internetowych punktu kontaktowego następuje za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. 

5. Minister może wystąpić do właściwego organu o przygotowanie w terminie 21 dni 

informacji w zakresie udostępnianym przez punkt kontaktowy i ich opublikowanie na 

stronach internetowych punktu kontaktowego. 

6. W celu zapewnienia kompletności i aktualności informacji właściwy organ na bieżąco 

weryfikuje w systemie teleinformatycznym przygotowane lub zatwierdzone przez siebie 

informacje przekazując w systemie teleinformatycznym raz na kwartał, najpóźniej w ostatnim 

dniu roboczym danego kwartału do ministra potwierdzenie wykonania tych czynności co 

najmniej raz w danym, upływającym kwartale. 

7. Minister publikuje na stronach punktu kontaktowego co najmniej dane: dotyczące 

autorstwa informacji, daty ich publikacji oraz organu właściwego, który dokonał ich 

weryfikacji oraz daty weryfikacji danych informacji.  

8. Minister może przygotować informacje przeznaczone do publikacji na stronach 

internetowych punktu kontaktowego i przekazać je do weryfikacji przez organ właściwy. 

Organ właściwy akceptuje lub uzupełnia informacje oraz publikuje je na stronach 

internetowych punktu kontaktowego w terminie 14 dni. Minister może także opublikować 

powyższe informacje na stronach punktu kontaktowego przed uzyskaniem akceptacji danego 

właściwego organu, o ile przemawia za tym interes społeczny, dodając adnotację, kiedy dane 

informacje zostały przekazane do akceptacji danego właściwego organu.  

9. W przypadku zmiany przepisów, których dotyczą informacje opublikowane na stronach 

internetowych punktu kontaktowego, minister może wycofać te informacje ze stron 

internetowych punktu kontaktowego lub wezwać dany właściwy organ do aktualizacji tych 
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informacji lub pozostawić te informacje na stronach punktu kontaktowego, oznaczając jako 

wymagających aktualizacji przez dany, właściwy organ. 

10. Publikacja informacji na stronach internetowych punktu kontaktowego oznacza udzielenie 

licencji wszystkim zainteresowanym do nieodpłatnego wykorzystania tych informacji 

z równoczesnym obowiązkiem korzystającego z takiej licencji do podania jako źródła 

wykorzystywanych informacji stron internetowych punktu kontaktowego. 

11. Minister zapewnia tłumaczenie na język angielski informacji z wyłączeniem treści 

przepisów. Tłumaczenie treści przepisów z języka polskiego na język angielski zapewnia 

organ właściwy w zakresie tych przepisów w stosunku do których jest właściwy na podstawie 

przepisów odrębnych. 

12. Właściwy organ w razie potrzeby zapewnia tłumaczenie złożonego wniosku o udzielenie 

informacji z języka angielskiego na język polski i odpowiedzi na wniosek o udzielenie 

informacji z języka polskiego na język angielski. 

§ 4. 1. Minister na stronach internetowych punktu kontaktowego udostępnia formularz 

służący do rejestracji koordynatora. Koordynator wypełnia formularz rejestracyjny i przy 

użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114) uwierzytelnia wniosek elektroniczny wytworzony przez system teleinformatyczny 

na podstawie kompletnych i prawidłowych danych zawartych w powyższym formularzu.  

2. Koordynator załącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1 upoważnienie w formie 

dokumentu elektronicznego lub kopię elektroniczną upoważnienia do działania w imieniu 

właściwego organu.  

3. Właściwy organ zobowiązany jest zapewnić, iż koordynator oraz użytkownicy 

merytoryczni posiadają aktualne upoważnienie danego, właściwego organu do wykonywania 

w jego imieniu czynności w systemie teleinformatycznym. 

4. Minister na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust 1 

tworzy w systemie teleinformatycznym konto koordynatora. 

5. Minister weryfikuje przekazany wniosek rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 i po jego 

akceptacji nadaje uprawnienia do realizacji zadań organu w ramach systemu 

teleinformacyjnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości minister wzywa do ich 

usunięcia. 

6. W imieniu danego organu właściwego może działać więcej niż jeden koordynator.  

7. Minister ma prawo zablokować konto danego koordynatora lub użytkownika 

merytorycznego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania danego konta.  
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8. Wszelkie czynności, w tym związane z kontami organów właściwych, kontami 

koordynatorów oraz użytkowników merytorycznych wykonywane są w systemie 

teleinformatycznym po uprzednim uwierzytelnieniu się w tym systemie. 

9. Minister udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego materiały szkoleniowe, 

instrukcje oraz niezbędne informacje pomocnicze dla koordynatorów i użytkowników 

merytorycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich czynności w tym 

systemie. 

 

Rozdział 2 

Dane właściwych organów 

 

§ 5. Właściwy organ publikuje na stronie internetowej punktu kontaktowego, swoje dane 

kontaktowe, uwzględniając w nich w szczególności: 

1) nazwę właściwego organu, 

2) adres,  

3) numery telefoniczne i telefaksowe, 

4) adresy stron internetowych, 

5) adres biuletynu informacji publicznej danego organu, 

6) informacje o procedurach i formalnościach znajdujących się w kompetencji danego 

właściwego organu, 

7) adresy URI skrzynek poczty elektronicznej, 

8) adresy URI elektronicznych skrzynek podawczych, 

9) adresy URI stron internetowych zawierających formularze lub kreatory lub inne metody 

wprowadzania danych do dokumentu elektronicznego, zapewniających możliwość 

wytworzenia dokumentu elektronicznego, zgodnego ze wzorem dokumentu 

elektronicznego właściwego dla danego zakresu użytkowego, a opublikowanego 

w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, 

10) informacje o innych niż wskazanych w punkcie poprzednim sposobach realizacji procedur 

i formalności znajdujących się w kompetencji danego organu. 

 



– 6 – 
 

Rozdział 3 

Organy właściwe 

 

§ 6. 1. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji 

o środkach prawnych w przypadku sporu między organami administracji publicznej 

a przedsiębiorcą jest minister właściwy do spraw administracji. 

2. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji 

o środkach prawnych w przypadku sporu między przedsiębiorcą a konsumentem w zakresie 

informacji dla przedsiębiorcy jest minister właściwy do spraw sprawiedliwości, zaś 

w zakresie informacji dla konsumenta Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

3. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji 

o środkach prawnych w przypadku sporu pomiędzy przedsiębiorcami jest minister właściwy 

do spraw sprawiedliwości. 

4. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji o prawach 

i obowiązkach pracowników oraz pracodawców jest minister do spraw pracy. 

5. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji w zakresie 

działalności regulowanej jest minister gospodarki w porozumieniu z właściwymi organami. 

6. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji w zakresie 

podatków jest minister właściwy do spraw finansów. 

7. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji w zakresie 

ubezpieczeń społecznych jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

8. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji w zakresie 

statystycznych obowiązków sprawozdawczych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 

9. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji w zakresie 

uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych jest minister właściwy do 

spraw nauki w porozumieniu innymi, właściwymi organami, które posiadają kompetencje 

w tym zakresie na podstawie przepisów odrębnych. 

10. Organem właściwym do publikacji na stronach punktu kontaktowego informacji 

w zakresie wsparcia i promocji przedsiębiorczości jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 
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Rozdział 4 

Udzielanie wyjaśnień odnośnie wniosków o udzielenie informacji 

 

§ 7. 1. Składanie wniosków o udostępnienie przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie 

przepisów leżących w zakresie informacji udostępnianych przez punkt kontaktowy jest 

realizowane w systemie teleinformatycznym. 

2. Właściwe organy udzielają odpowiedzi na powyższe wnioski o informacje w systemie 

teleinformatycznym. 

3. W przypadku, gdy złożony wniosek o informacje wymaga udzielenia odpowiedzi przez 

więcej niż jeden organ właściwy, minister może podzielić go na kilka odrębnych wniosków 

oraz przekazać je według kompetencji do właściwych organów w celu udzielenia przez nie 

odpowiedzi. 

 

Rozdział 5 

Dane kontaktowe stowarzyszeń i organizacji 

 

§ 8. 1. Stowarzyszenia i organizacje, które mogą udzielić praktycznej pomocy 

przedsiębiorcom lub konsumentom, przekazują wniosek o publikację ich danych 

kontaktowych do ministra za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra na 

stronie internetowej punktu kontaktowego wraz ze wskazaniem: 

1) nazwy stowarzyszenia lub organizacji; 

2) danych teleadresowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej lub strony 

internetowej; 

3) sposobów i zakresu pomocy, jakiej mogą udzielić. 

2. Wniosek może zawierać wskazanie informacji opublikowanej na stronach punktu 

kontaktowego, która powinna zostać uzupełniona o dane adresowej danego stowarzyszenia 

lub organizacji. 

3. Minister w ciągu dziesięciu dni roboczych akceptuje lub odrzuca wniosek. W przypadku 

odrzucenia wniosku decyzja wraz z uzasadnieniem jest przekazywana na podany adres poczty 

elektronicznej. 

4. W przypadku akceptacji wniosku minister publikuje na stronie internetowej punktu 

kontaktowego dane kontaktowe danego stowarzyszenia lub organizacji wraz informacjami 

o sposobach i zakresie pomocy, jakiej mogą one udzielić. 
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5. Po publikacji przez ministra danych, o których mowa w ust. 4, w celu zapewnienia 

kompletności i aktualności informacji dane stowarzyszenie lub organizacja na bieżąco 

weryfikuje w systemie teleinformatycznym swoje dane kontaktowe oraz opis sposobów 

i zakresu pomocy, jakiej mogą udzielić, przekazując w systemie teleinformatycznym raz na 

kwartał, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym danego kwartału do ministra potwierdzenie 

wykonania tych czynności, co najmniej raz w danym, upływającym kwartale. 

 

 

 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW  
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 22f 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 

i poz. 699). Celem jego wprowadzenia jest ułatwienie i uszczegółowienie zasad 

współdziałania właściwych organów z punktem kontaktowym. Należy odnotować, że ustawa 

o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje znacznie szerszy zakres kompetencji niż 

Dyrektywa 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, 

gdyż przewiduje ona zakres kompetencji punktu w stosunku do całej sfery działalności 

gospodarczej, a nie tylko działalności usługowej, dodając do tego zobowiązania informacyjne 

odnośnie problematyki prawa pracy.  

Powyższe umocowanie powoduje, że zakres organów współpracujących z punktem 

(wszystkie organy samorządu terytorialnego, organy administracji zespolonej, organy 

administracji centralnej, samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe itp.) jest bardzo 

szeroki, co bez wprowadzenia przedmiotowego rozporządzenia powoduje praktyczne 

problemy w zakresie administracji kontami właściwych organów i reprezentujących ich 

użytkowników, uzupełniania danych kontaktowych i innych treści, mimo możliwości 

przeszkolenia znacznej ilości użytkowników dzięki mechanizmom e-learningu dostępnym na 

stronie internetowej punktu.  

W ramach projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” 

Działanie „Elektroniczny Punkt Kontaktowy”, realizowanego w ramach 7 osi Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przygotowano w systemie teleinformatycznym 

punktu kontaktowego funkcje pozwalające na realizację powyższych zadań w sposób 

całkowicie elektroniczny, bez wykorzystywania dokumentów papierowych. Tym samym 

spowoduje to ujednolicenie sposobu realizacji czynności administracyjnych, ich 

automatyzację oraz skrócenie czasu wykonywania. 

W § 1 uszczegółowiono zakres przedmiotowy rozporządzenia, ze względu na fakt, iż 

delegacja ustawowa zawarta w art. 22f ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest 

bardzo szeroka. 

W § 2 zawarto definicje, jakie są stosowane w pozostałych przepisach niniejszego 

rozporządzenia. 

W § 3 reguluje stosunki ministra właściwego do spraw gospodarki z właściwymi 

organami określając uprawnienia i zobowiązania obu stron, w szczególności w zakresie 

przygotowania i publikowania treści informacyjnych na stronach internetowych punktu 
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kontaktowego, zgodnie z katalogiem zawartym w art. 22b ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

W § 4 zawarto opis zasad rejestracji i zarządzania kontami organów właściwych 

i reprezentujących ich użytkowników. 

W § 5 określono zakres danych kontaktowych organów właściwych, jakie na stronie 

internetowej punktu kontaktowego powinien opublikować taki organ. 

W § 6 dookreślono właściwości poszczególnych organów w zakresie treści 

publikowanych na stronach internetowych punktu kontaktowego. 

W § 7 zawarto opis trybu w jakim procedowane są składane za pośrednictwem punktu 

kontaktowego wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 22c ust. 4 ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej. 

W § 8 uszczegółowiono sposób, w jaki publikowane są na stronach internetowych 

punktu kontaktowego informacje, których dotyczy art. 22b ust. 1 pkt. 7 ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz sposób zapewnienia ich aktualności. 

W § 9 określono czas wejścia w życie przepisów rozporządzenia biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia okresu przygotowawczego dla właściwych organów. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 

współpracy właściwych organów w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań punktu kontaktowegoRozporządzenie Ministra Rozwoju w 

sprawie szczegółowego zakresu i warunki korzystania z pojedynczego 

punktu kontaktowego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rozwoju 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Andrzej Jarzewski, Ministerstwo Rozwoju, Departament Gospodarki 

Elektronicznej, tel. (22) 693 53 68, e-mail: 

andrzej.jarzewski@mg.gov.pl 

Data sporządzenia 

01.12.2015 

 

Źródło:  

Art. 22f Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej 

Art. 22g Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej (projektowany) 

 

Nr w wykazie prac …………………. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Rady Ministrów reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy ministrem właściwym do spraw 

gospodarki, a właściwymi organami zobowiązanymi przez przepisy rozdziału 2a Ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej do udostępniania za pomocą stron internetowych informacji, według katalogu z art. 22b przedmiotowej 

ustawy, odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji na podstawie art. 22c ust. 4 oraz umożliwienia 

przedsiębiorcom realizacji uprawnień i obowiązków związanych z działalnością gospodarczą za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (art. 22e). 

Ze względu na nowe funkcje systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego, wytworzone w ramach projektu 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” 

Działanie „Elektroniczny Punkt Kontaktowy” czynności administracyjne i obsługowe realizowane za pomocą 

przekazywania dokumentów papierowych zostaną zastąpione czynnościami realizowanymi w sposób elektroniczny we 

wspomnianym systemie. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki reguluje zakres i sposób korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego przez 

użytkowników, nie będących przedstawicielami właściwych organów. Rozporządzenie wskazuje jakie funkcjonalności 

systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego są udostępnione użytkownikom oraz wskazuje te z nich do których 

należy mieć założone w systemie konto. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zgodnie z art. 22a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w Polsce przyjęto, że pojedynczy punkt kontaktowy 

działa w formie witryny internetowej, wspieranej przez funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, służącego do 

realizacji podstawowych funkcji punktu: 

1) dostęp do treści, opublikowanych na stronach internetowych punktu kontaktowego, 

2) możliwość kontaktu z centrum pomocy punktu kontaktowego, 

3) możliwość realizacji procedur i formalności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Prowadzenie punktu jest ustawowym obowiązkiem ministra właściwego do spraw gospodarki, natomiast właściwe organy 

zobowiązane są zobowiązane do zapewnienia kompletności i aktualności informacji publikowanych na stronach 

internetowych punktu kontaktowego oraz przyjmowania wniosków w formie dokumentów elektronicznych za 

pośrednictwem elektronicznych skrzynek podawczych lub wymiany informacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi, 

zgodnie z przepisami o informatyzacji oraz Kodeksem postępowania administracyjnego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Dyrektywa 2006/123/WE przewidziała możliwość utworzenia i funkcjonowania punktów kontaktowych zarówno w formie 

witryn internetowych, jak i w postaci fizycznych punktów kontaktowych. Określenie fizyczny punkt kontaktowy oznacza 

miejsce, dokąd może się udać zainteresowana osoba i zostać „przy okienku” obsłużona jako interesant przez pracownika 

organu prowadzącego dany punkt kontaktowy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy Do uzupełnienia w 

ramach procesu 

legislacyjnego 

 Zmniejszenie kosztów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Właściwe organy (organy Do uzupełnienia w  Zmniejszenie kosztów 
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administracji publicznej, 

samorządy zawodowe itp.) 

ramach procesu 

legislacyjnego 

funkcjonowania 

Osoby realizujące 

formalności związane z 

uznawaniem kwalifikacji 

zawodowych w ramach 

zawodów regulowanych 

Do uzupełnienia w 

ramach procesu 

legislacyjnego 

 Zmniejszenie kosztów 

związanych z realizacją 

procedur i formalności 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekty rozporządzeń nie były jeszcze konsultowane – konsultacje planowane w ramach procesu legislacyjnego 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2015 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 65 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Budżet państwa (plan rzeczowo-finansowy Ministerstwa Gospodarki) 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na unkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2015 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Funkcjonowanie punktu kontaktowego wpływa na oszczędność czasu i kosztów 

jaki przedsiębiorcy muszą poświęcić na osobiste załatwienie formalności lub robią 

to za pośrednictwem klasycznej poczty przesyłając papierowe dokumenty 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Wprowadzane przepisy regulują działanie punktu kontaktowego za pośrednictwem jego systemu teleinformatycznego. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane akty prawne powinny pozytywnie wpłynąć na rynek pracy, gdyż odciążają przedsiębiorców od kosztów 

związanych z realizacją procedur administracyjnych dając tym pośrednio możliwość oszczędności, które mogą być 

zainwestowane w stworzenie nowych, dodatkowych miejsca pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Przyjęcie rozporządzeń wpłynie korzystnie na stopień informatyzacji działań związanych 

z obsługą przedsiębiorców, dzięki centralizacji informacji, leżących w zakresie tematycznym 

punktu kontaktowego oraz ułatwieniu realizacji procedur i formalności związanych 

z działalnością gospodarczą oraz uznawaniem kwalifikacji zawodowych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie planowane przez rozwój funkcjonalności systemu teleinformatycznego punktu kontaktowego w ramach 

projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz 

zapewnienie pracowników do obsługi punktu kontaktowego w ramach planu rzeczowo-finansowego Ministerstwa 

Gospodarki. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja jest dokonywana w ramach realizacji projektów z unijnych programów operacyjnych oraz w ramach 

standardowych ewaluacji, zgodnie z procedurami i procesami wewnętrznymi Ministerstwa Gospodarki. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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