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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. …), zwaną dalej „ustawą nowelizującą”, została zmieniona ustawa z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
zwana dalej „ustawą”.
Ustawa wdrożyła w zakresie swojej regulacji dyrektywę 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.), zwaną dalej „dyrektywą
2005/36/WE”. Natomiast nowelizacja ustawy wynikała z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed
przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (Dz. Urz. UE L 173 z 09.07.2018, str. 25), zwanej dalej „dyrektywą
2018/958”.
Z uwagi na zmianę art. 52 ust. 2 ustawy należy wydać nowe rozporządzenie na podstawie tego przepisu w brzmieniu nadanym
ustawą nowelizującą. Dotychczasowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji
przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach
regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz. U. poz. 732) zostało utrzymane w mocy do dnia wejścia
w życie rozporządzenia wydawanego na podstawie znowelizowanego przepisu, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia
wejścia w życie ustawy nowelizującej.
Zgodnie z dyrektywą 2018/958 obowiązkiem przekazywania informacji o nowych lub zmienionych wymogach wraz
z powodami uznania tych wymogów za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru
zostały objęte także wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Jednocześnie zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy właściwe organy przekazują koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji
zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej
„koordynatorem”, informacje o zmianach lub ustanowieniu nowych wymogów dotyczących zawodów regulowanych
i działalności regulowanych oraz świadczenia usług transgranicznych, wraz z powodami uznania przepisów zawierających te
wymogi za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. Powody te powinny, co do
zasady, odpowiadać kryteriom dokonywania poszczególnych ocen projektowanych przepisów regulacyjnych i projektowanych
wymogów dotyczących świadczenia usług transgranicznych określonych w ustawie, a ich dokładny zakres będzie przede
wszystkim determinowany danymi, które należy zamieścić w bazie danych dotyczących zawodów regulowanych prowadzonej
przez Komisję Europejską, o której mowa w art. 59 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, zwaną dalej „bazą danych dotyczących
zawodów regulowanych”, za pośrednictwem której będą przekazywane te informacje.
W celu zapewnienia właściwego wykonywania przez koordynatora zadań wynikających z dyrektywy 2018/958 niezbędne jest
określenie sposobu i terminu przekazywania przez właściwe organy informacji o zmianach lub ustanowieniu nowych wymogów.
Dotychczas, zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE, państwa członkowskie Unii Europejskiej, wypełniając w bazie danych
dotyczących zawodów regulowanych formularze odnoszące się do zawodów regulowanych wskazywały, czy wymogi zawarte
w przepisach nie są dyskryminujące, w jakim akcie zostały uregulowane oraz jaki cel był chroniony tymi przepisami (np. ochrona
zdrowia, bezpieczeństwo publiczne). Zgodnie z informacjami dostępnymi w bazie danych dotyczących zawodów regulowanych,
w części dostępnej wyłącznie dla właściwych organów, prace nad udostępnieniem nowych opcji tej bazy są w toku. W związku
z tym, że baza ta posiada odpowiednie funkcjonalności do przekazywania także informacji wymaganych przez dyrektywę
2018/958, tj. dotyczących powodów uznania przepisów regulacyjnych za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego
i niedyskryminującego charakteru, a jednocześnie z uwagi na to, że sposób realizacji tego obowiązku przez właściwe organy nie
był dotychczas wprost wskazany, w związku z czym niektóre właściwe organy przekazywały informacje w postaci papierowej,
zasadne jest ujednolicenie praktyki w tym zakresie.
Należy wskazać, że nie ma możliwości zastosowania rozwiązań pozalegislacyjnych.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wydania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych
i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy.
Proponuje się, co do zasady, pozostawienie rozwiązań zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu, a w pozostałym zakresie
określenie rozwiązań zbieżnych z dyrektywą 2018/958.
Projektowane rozporządzenie określa zakres informacji przekazywanych koordynatorowi przez właściwe organy dotyczących
wydanych decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania
lub wykonywania działalności regulowanej oraz o przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług transgranicznych,
a także sposób i terminy przekazywania tych informacji oraz informacji o zmianach lub ustanowieniu nowych wymogów
dotyczących zawodów regulowanych i działalności regulowanych lub świadczenia usług transgranicznych, wraz z powodami
uznania przepisów zawierających te wymogi za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego
charakteru, o których mowa w art. 50f ust. 1 ustawy.
Zakres informacji został ustalony z uwzględnieniem obowiązków w zakresie sprawozdawczości dotyczącej postępowań
w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych, przyjętych oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych oraz
warunków dostępu do zawodów regulowanych i działalności regulowanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii
Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE i dyrektywą 2018/958. Informacje te są przekazywane Komisji Europejskiej
przez krajowych koordynatorów. Mając powyższe na uwadze, zakres informacji oraz sposób i terminy ich przekazywania przez
właściwe organy określono w projektowanym rozporządzeniu w sposób umożliwiający spełnienie wymogów współpracy w tym
zakresie między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (na poziomie krajowych koordynatorów) a Komisją Europejską,
kierując się zobowiązaniami wynikającymi z art. 59 i art. 60 dyrektywy 2005/36/WE oraz art. 11 dyrektywy 2018/958.
Projekt rozporządzenia przewiduje informowanie koordynatora za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów
regulowanych, przez właściwy organ, o zmianie albo ustaleniu nowych wymogów dotyczących poszczególnych zawodów
regulowanych i działalności regulowanych lub świadczenia usług transgranicznych wraz z podaniem powodów uznania przepisów
zawierających te wymogi za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru, w terminie 7
dni od dnia wejścia w życie przepisów zawierających wymogi dotyczące zawodów regulowanych lub działalności regulowanych
lub przepisów zawierających wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zgodnie z dotychczasową dobrą praktyką stosowaną przez niektóre właściwe organy, wymienione informacje były zamieszczane
przez te organy w bazie danych dotyczących zawodów regulowanych oraz udostępniane koordynatorowi, który następnie
przekazywał je Komisji Europejskiej za pośrednictwem tej bazy. Dzięki zastosowaniu tego sposobu przekazywania informacji,
koordynator otrzymywał wymagane informacje niezwłocznie po ich wygenerowaniu, co służyło zmniejszeniu obciążeń
regulacyjnych oraz liczby dokumentów, a także skracało czas załatwienia sprawy, nie wymagając przy tym nadmiernego nakładu
pracy.
Zobowiązanie do przekazywania informacji za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów regulowanych wpłynie
pozytywnie na wymianę informacji i realizację zadań wynikających z dyrektywy 2018/958 i dyrektywy 2005/36/WE oraz służy
odbiurokratyzowaniu współpracy właściwych organów z koordynatorem.
Zakres wymaganych informacji dotyczących wydanych decyzji i przyjętych oświadczeń pozostał niezmieniony. Dotychczasowe
rozwiązania w tym zakresie zostały przyjęte z uwzględnieniem obowiązków koordynatora w zakresie sprawozdawczości dotyczącej
postępowań w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych, przyjętych oświadczeń o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
oraz warunków dostępu do zawodów regulowanych i działalności regulowanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii
Europejskiej. Obowiązki te zostały nałożone na państwa członkowskie Unii Europejskiej mocą dyrektywy 2005/36/WE.
Należy jednocześnie wyjaśnić, że zrezygnowano z określania w załącznikach do rozporządzenia zakresów informacji
przekazywanych koordynatorowi. Informacje w formie zestawień będą przekazywane koordynatorowi w postaci elektronicznej,
podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki albo na adres poczty elektronicznej wskazany w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra. Informacje będą mogły być podawane na formularzach, których wzory minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
Informacje o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji oraz o przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia usług
transgranicznych będą przekazywane za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, w terminie do końca lutego następnego roku.
W przypadku zawodów regulowanych, dla których funkcję właściwego organu pełnią organy okręgowe, informacje będą mogły
być przekazywane zbiorczo za pośrednictwem krajowego organu właściwego dla danego zawodu regulowanego lub działalności
regulowanej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Obowiązek notyfikacji Komisji Europejskiej szczegółowych informacji, które są przekazywane przez właściwe organy
koordynatorowi wynika z art. 59 i art. 60 dyrektywy 2005/36/WE oraz dyrektywy 2018/958 – wdrożonej ustawą nowelizującą. Do
przekazywania informacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej służy baza danych dotyczących zawodów regulowanych.
Informacje są wprowadzane bezpośrednio na formularzach umieszczonych w tej bazie. Baza danych dotyczących zawodów
regulowanych uaktualniana jest również w zakresie informacji ogólnych na temat zawodów regulowanych i działalności
regulowanych, w tym organów właściwych w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych. Zatem zakres informacji
gromadzonych na poziomie krajowym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej jest tożsamy.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
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Przekazywanie koordynatorowi:
1) za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów
regulowanych, w określonym terminie, powodów
uznania
za
proporcjonalne,
uzasadnione
i
niedyskryminujące przepisów zawierających wymogi
dotyczące zawodów regulowanych i działalności
regulowanych lub świadczenia usług transgranicznych;
2) informacji o wydanych decyzjach w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów
regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania
działalności regulowanych w określony sposób oraz
w określonym zakresie i terminie;
3) informacji o przyjętych oświadczeniach o zamiarze
świadczenia usług transgranicznych w określony
sposób oraz w określonym zakresie i terminie.
Notyfikowanie
Komisji
Europejskiej
informacji
otrzymywanych od właściwych organów, tj.:
1) powodów uznania za proporcjonalne, uzasadnione
i niedyskryminujące przepisów zawierających wymogi
dotyczące zawodów regulowanych i działalności
regulowanych lub świadczenia usług transgranicznych;
2) o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych
oraz do podejmowania lub wykonywania działalności
regulowanych;
3) o przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia
usług transgranicznych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach opiniowania projekt rozporządzenia otrzymały następujące podmioty:
1) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
3) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
4) Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych;
5) Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
6) Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
7) Komitet Polityki Naukowej;
8) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
9) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
10) Forum Związków Zawodowych;
11) Związek Rzemiosła Polskiego;
12) Rada Dialogu Społecznego;
13) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;
14) Związek Pracodawców Business Centre Club;
15) Konfederacja Lewiatan;
16) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
17) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
18) Rzecznik Praw Obywatelskich;
19) Krajowa Rada Sądownictwa;
20) Akademia Młodych Uczonych;
21) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia otrzymały następujące podmioty:
1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;
2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
3) Główny Geodeta Kraju;
4) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
5) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej;
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego;
7) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;
8) Komenda Główna Policji;
9) Komisja Nadzoru Finansowego;
10) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów;
11) Krajowa Izba Fizjoterapeutów;

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
Krajowa Rada Radców Prawnych;
Naczelna Rada Adwokacka;
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
Państwowa Agencja Atomistyki;
Transportowy Dozór Techniczny;
Urząd Dozoru Technicznego;
Urząd Lotnictwa Cywilnego;
Urząd Transportu Kolejowego;
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
Urząd Morski w Szczecinie;
Urząd Morski w Gdyni;
Wyższy Urząd Górniczy;
Naczelna Rada Lekarska;
Naczelna Rada Aptekarska;
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej;
Polska Izba Inżynierów Budownictwa;
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Edukacji
i Nauki zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 248).
Projekt rozporządzenia został udostępniony 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, z późn. zm.).
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania po ich
zakończeniu.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym
Źródła finansowania
budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów
Dodatkowe
budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
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
duże przedsiębiorstwa
0
0
0
0
0
0
0
sektor
mikro-,
małych
i
0
0
0
0
0
0
0
pieniężnym
średnich
przedsiębiorstw
(w mln zł,
rodzina, obywatele oraz
0
0
0
0
0
0
0
ceny stałe z
gospodarstwa
domowe
…… r.)
osoby niepełnosprawne
0
0
0
0
0
0
0
oraz osoby starsze
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
–
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
–
średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
–
gospodarstwa domowe
osoby niepełnosprawne
–
oraz osoby starsze
Niemierzalne
–
–
Dodatkowe
informacje, w tym
Projektowane przepisy mają na celu zebranie od właściwych organów informacji, które zgodnie
wskazanie źródeł
z ustawą koordynator jest obowiązany przekazywać Komisji Europejskiej.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności)
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
Komentarz: Właściwe organy, za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów regulowanych będą przekazywały
koordynatorowi informacje dotyczące powodów uznania za proporcjonalne, uzasadnione i niedyskryminujące zmienionych lub
nowych wymogów dotyczących zawodów regulowanych i działalności regulowanych lub wymogów dotyczących świadczenia
usług transgranicznych, zgodnie z uzasadnieniem zawierającym powody uznania danego wymogu za zgodny z zasadami
proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. Należy jednocześnie wyjaśnić, że zobowiązanie do
przekazywania tych informacji za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów regulowanych nie pociąga za sobą
skutków finansowych ani nadmiernego obciążenia właściwych organów, lecz oddziałuje pozytywnie na wymianę informacji w
tym zakresie z koordynatorem i Komisją Europejską. Wpłynie to też pozytywnie na realizację przez koordynatora zadań
przewidzianych ustawą, dyrektywą 2005/36/WE i dyrektywą 2018/958 oraz będzie służyć odbiurokratyzowaniu współpracy
właściwych organów z koordynatorem.

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu
Brak.

informatyzacja
zdrowie

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Z uwagi na specyfikę przepisów rozporządzenia określającego sposób i termin przekazywania koordynatorowi przez właściwe
organy informacji wymaganych ustawą wykonanie przepisów rozporządzenia będzie następowało każdorazowo w przypadku
przekazania tych informacji w sposób określony w rozporządzeniu.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Z uwagi na specyfikę przepisów rozporządzenia określającego szczegółowe kwestie związane z notyfikowaniem Komisji
Europejskiej m.in. wymogów dotyczących dostępu do zawodów regulowanych i ich wykonywania, nie planuje się
przeprowadzania ewaluacji efektów projektu rozporządzenia.

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

