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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, zwana dalej „ustawą”, upoważniła Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, 

wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem 

publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych 

mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia. Określając 

wykaz należy mieć na uwadze zapewnienie, aby obejmował on wyłącznie zawody i działalności, przy wykonywaniu 

których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne. W przypadku powyżej 

wskazanych zawodów regulowanych i działalności regulowanych, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę 

transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy organ, o ile jest to niezbędne, może 

wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy. 

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

Obecnie obowiązuje wykaz określony w rozporządzeniu 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. z 2015 r. poz. 659), wydanym na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach  uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 394, z późn. zm.). Zgodnie z art. 87 

pkt 3 ustawy, zachowuje ono moc do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 

31 grudnia 2016 r.  

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, w projekcie dokonano uaktualnienia wykazu zawodów regulowanych 

i działalności regulowanych, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogólnodostępnej bazie dotyczącej zawodów 

regulowanych (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm), ustanowionej i prowadzonej przez 

Komisję Europejską.  

Celem projektowanej regulacji jest zabezpieczenie usługobiorców przed narażeniem na poważne niebezpieczeństwo lub 

powstanie poważnej szkody dla zdrowia wskutek działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługodawców 

nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

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

Państwa członkowskie, zgodnie z art. 59 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. 

zm.), do dnia 18 stycznia 2016 r. powinny przekazać Komisji Europejskiej wykaz zawodów, w odniesieniu do których 

będzie przeprowadzane postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w przypadku zamiaru świadczenia usługi 

transgranicznej po raz pierwszy na jego terytorium. Państwa członkowskie miały obowiązek przedstawienia 

szczegółowego uzasadnienia umieszczenia w tym wykazie każdego z tych zawodów. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
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Usługodawcy, o których 

mowa w art. 31 ust. 1 

ustawy, zamierzający 

świadczyć na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

usługi transgraniczne 

w zawodach regulowanych 

i działalnościach 

regulowanych objętych 

projektowanym 

rozporządzeniem 

Trudno określić, np. 

w 2013 r. odnotowano 

198 oświadczeń 

o zamiarze świadczenia 

usługi transgranicznej 

w zawodach 

związanych ze 

zdrowiem 

i bezpieczeństwem 

publicznym, jednak 

żaden z organów 

właściwych nie wszczął 

postępowania 

w sprawie uznania 

kwalifikacji 

zawodowych  

MNiSW Możliwość wszczęcia 

postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji 

w przypadku zamiaru 

świadczenia danej usługi 

transgranicznej po raz 

pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

związana z tym konieczność 

uiszczenia opłaty, o której 

mowa w art. 14 ustawy 

 

Właściwe organy 

w sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

w zawodach regulowanych 

i działalnościach 

regulowanych objętych 

projektowanym 

rozporządzeniem  

16 właściwych 

organów 

MNiSW Możliwość wszczęcia 

postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji 

w przypadku zamiaru 

świadczenia danej usługi 

transgranicznej po raz 

pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia otrzymają następujące podmioty:    

1) Forum Związków Zawodowych;  

2) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;  

3) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 

4) Konfederacja „Lewiatan”; 

5) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) Związek Pracodawców Business Centre Club; 

7) Związek Rzemiosła Polskiego;  

8) Rada Dialogu Społecznego; 

9) Główny Urząd Geodezji i Kartografii; 

10) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; 

11) Instytut Mechaniki Precyzyjnej; 

12) Instytut Przemysłu Organicznego; 

13) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej; 

14) Komenda Główna Policji; 

15) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

16) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 

17) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych; 

18) Krajowa Izba Gospodarcza;  

19) Krajowa Rada Izby Architektów; 

20) Państwowa Agencja Atomistyki; 

21) Polska Izba Inżynierów Budownictwa; 

22) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

23) Transportowy Dozór Techniczny; 

24) Urząd Dozoru Technicznego; 

25) Urząd Morski w Gdyni;  

26) Wyższy Urząd Górniczy; 

27) Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych; 

28) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;  

29) Naczelna Organizacja Techniczna; 

30) Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. 

 

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.). 

 



Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006). 

 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione po ich zakończeniu. 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
Nie dotyczy. 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 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 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Celem projektowanej regulacji jest zabezpieczenie usługobiorców przed 

narażeniem na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla 

zdrowia wskutek działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Niemierzalne (dodaj/usuń) - 

(dodaj/usuń) - 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. Wpływ na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe został wskazany powyżej. 

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 projektowanego rozporządzenia umożliwi właściwym organom wykonanie przepisów ustawy 

w zakresie wszczęcia (o  ile będzie to niezbędne z uwagi na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne) postępowania 

w sprawie uznania kwalifikacji w zawodach regulowanych lub działalnościach regulowanych wskazanych w wykazie 

w przypadku zamiaru świadczenia po raz pierwszy usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

usługodawcę, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

  inne: bezpieczeństwo publiczne 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wykaz określony w projekcie rozporządzenia obejmuje zawody i działalności, przy 

wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub 

bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną 

usługę transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy 

organ, o ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, 

zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy. Regulacja ma na celu zabezpieczenie usługobiorców przed 

narażeniem na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia 

wskutek działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługodawców nieposiadających 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia nastąpi od stycznia 2017 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 jego efektów. 

 

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

Brak załączników. 

  


