
Nazwa projektu 
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Wojciech Maksymowicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Grażyna Żebrowska,  

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,  

adres e-mail: grazyna.zebrowska@mnisw.gov.pl, tel. (22) 52 92 266 
 

Dagmara Tomczak,  

Naczelnik Wydziału Koordynacji Systemu Uznawania Kwalifikacji 

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, 

adres e-mail: dagmara.tomczak@nauka.gov.pl, tel. (22) 52 92 324 

Data sporządzenia 

04.02.2020 r. 
 

Źródło:  
Prawo UE – dyrektywa 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) 
 

Numer w wykazie prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów – UC20 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej ma na celu wdrożenie 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, zwanej dalej „dyrektywą 2018/958”. Dyrektywa 2018/958 weszła w życie z dniem 29 lipca 2018 r., a państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, zwane dalej „państwami członkowskimi”, zostały zobowiązane do jej wdrożenia do dnia 30 

lipca 2020 r. 

Dyrektywa 2018/958 stanowi uzupełnienie 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.), zwanej dalej „dyrektywą 

2005/36/WE”. Zgodnie z dyrektywą 2018/958 działania nią objęte powinny dotyczyć zawodów regulowanych objętych 

zakresem stosowania dyrektywy 2005/36/WE. Dyrektywa 2005/36/WE zobowiązuje państwa członkowskie do oceny 

proporcjonalności wymogów, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów oraz do 

informowania Komisji Europejskiej o wynikach tej oceny. 

Zasada proporcjonalności jest jedną z ogólnych zasad prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z tą zasadą oraz orzecznictwem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisy krajowe, które mogą ograniczać lub czynić mniej atrakcyjnym 

korzystanie z podstawowych wolności zagwarantowanych przez Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinny spełniać 

cztery przesłanki, tj. być stosowane w sposób niedyskryminujący, uzasadnione celami leżącymi w interesie publicznym, 

odpowiednie dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonego celu oraz nie wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego 

celu. 

Należy odnotować, że w dyrektywie 2005/36/WE nie określono wspólnych kryteriów, które byłyby stosowane przez państwa 

członkowskie do oceny proporcjonalności wymogów. W wyniku wzajemnej oceny między państwami członkowskimi 

stwierdzono brak jasności co do kryteriów stosowanych podczas oceny proporcjonalności wymogów ograniczających dostęp do 

zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów, a także niejednolity poziom kontroli takich wymogów na wszystkich 

poziomach regulacji. Dyrektywa 2018/958 wychodzi naprzeciw temu problemowi, określając jasne i jednolite dla wszystkich 

państw członkowskich zasady przeprowadzania oceny proporcjonalności przed wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących 

przepisów zawierających wymogi ograniczające dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów. 

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przeprowadzenia obiektywnej analizy – z uwzględnieniem szczególnych 

okoliczności charakteryzujących to państwo członkowskie – która wykaże, że osiągnięcie celów interesu publicznego jest 

rzeczywiście zagrożone, w związku z czym wymagane jest uregulowanie dostępu do danego zawodu. Zakres oceny powinien 

być proporcjonalny do charakteru, treści i skutków projektowanych przepisów. Kryteria przeprowadzania tej oceny zostały 

sformułowane dla zbadania czy projektowane przepisy są proporcjonalne, mają uzasadniony charakter oraz są 

niedyskryminujące. Zgodność projektowanych przepisów z tymi zasadami pozwala uznać, że przepisy będą zgodne 

z wymaganiami określonymi w dyrektywie 2018/958. 

Podkreślenia wymaga, że dyrektywa 2018/958 ma być stosowana bez uszczerbku dla innych przepisów zawartych w aktach 

unijnych dotyczących dostępu do danego zawodu regulowanego lub wykonywania tego zawodu. Przeprowadzenie oceny 

projektowanych przepisów ograniczających dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych zawodów ma na celu 

zapewnienie zgodności tych przepisów z wyżej wymienionymi zasadami, a tym samym zapewnienie optymalnej regulacji 

zawodów w państwach członkowskich i zapobieganie przyjmowaniu przez państwa członkowskie nieuzasadnionych 

i nieproporcjonalnych przepisów w tym zakresie. Natomiast ustanowienie jednolitych kryteriów dokonywania tej oceny ma 

służyć zunifikowaniu podejścia do ich analizy przed wprowadzeniem nowych lub zmianą istniejących przepisów, a także 

ustandaryzowaniu monitorowania ich zgodności z wyżej wymienionymi zasadami. 

Podsumowując, dyrektywa 2018/958 przewiduje, że wyżej wskazane cele mogą być skutecznie zrealizowane za pomocą 

przeprowadzania oceny projektowanych przepisów zawierających wymogi ograniczające dostęp do zawodów regulowanych lub 

wykonywanie tych zawodów, z uwzględnieniem jednolitych kryteriów – wspólnych dla państw członkowskich. Procedura ta 
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będzie dokonywana na etapie projektowania aktów normatywnych zawierających te przepisy, a kryteria będą następnie 

wykorzystywane do monitorowania i oceny tych przepisów w okresie ich obowiązywania. 

Dyrektywa 2018/958 ustanawia także wymóg zapewnienia zgodności z zasadą proporcjonalności warunków świadczenia 

tymczasowo lub okazjonalnie usług określonych w tytule II dyrektywy 2005/36/WE, zwanych dalej „usługami 

transgranicznymi”. 

W związku z tym, że dyrektywa 2005/36/WE została wdrożona m.in. ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z późn. zm.), 

w celu wdrożenia dyrektywy 2018/958 należy znowelizować tę ustawę. Z uwagi na obowiązek wdrożenia przepisów dyrektywy 

2018/958 do krajowego porządku prawnego niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych. 

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

Dyrektywa 2018/958 stanowi uzupełnienie dyrektywy 2005/36/WE dlatego rekomenduje się jej wdrożenie przez nowelizację 

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

Europejskiej, zwanej dalej „ustawą”, w ramach której wdrożono dyrektywę 2005/36/WE. W efekcie zmian przedstawionych 

w projekcie ustawy zostanie osiągnięty zasadniczy cel dyrektywy 2018/958, tj. określenie mechanizmów służących zapewnieniu 

proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru przepisów regulacyjnych oraz proporcjonalności 

warunków świadczenia usług transgranicznych. 

W celu wdrożenia dyrektywy 2018/958 projekt ustawy przewiduje: 

1) rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o zasady zapewniania proporcjonalności, uzasadnionego 

i niedyskryminującego charakteru przepisów regulacyjnych oraz wskazanie podmiotów, których te regulacje dotyczą, tj. 

obowiązanych lub upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów, do opracowania projektu aktu normatywnego 

zawierającego przepisy zawierające wymogi ograniczające dostęp do zawodów regulowanych lub wykonywanie tych 

zawodów, którymi w rozumieniu ustawy są przepisy regulacyjne; 

2) wskazanie zasad, z którymi przepisy regulacyjne muszą być zgodne, tj. zasady proporcjonalności i zasad uzasadnionego 

i niedyskryminującego charakteru; 

3) wskazanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności przepisów regulacyjnych z wyżej wymienionymi zasadami, tj.: 

a) przeprowadzanie ocen projektowanych przepisów regulacyjnych (ex ante), 

b) monitorowanie zgodności przepisów regulacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria określone dla oceny projektowanych 

przepisów regulacyjnych; 

4) określenie kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, przeprowadzając oceny zgodności projektowanych przepisów 

regulacyjnych z zasadami wymienionymi w pkt 1; 

5) ustanowienie obowiązku przeprowadzania oceny zgodności warunków świadczenia usług transgranicznych z zasadą 

proporcjonalności, z wyjątkiem przepisów w zakresie warunków zatrudnienia w ramach świadczenia usług transgranicznych, 

które wdrażają lub wykonują przepisy prawa Unii Europejskiej; 

6) obowiązek przedstawienia w uzasadnieniu powodów uznania projektowanych przepisów regulacyjnych za zgodne z zasadą 

proporcjonalności i zasadą uzasadnionego charakteru, w sposób umożliwiający ocenę zgodności z zasadą proporcjonalności 

wraz ze wskazaniem wziętych pod uwagę danych jakościowych oraz – jeżeli to możliwe – danych ilościowych; 

7) przyporządkowanie zadań wynikających z dyrektywy 2018/958 do właściwości koordynatora systemu uznawania kwalifikacji 

zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej 

„koordynatorem”, w tym w zakresie notyfikowania Komisji Europejskiej uzasadnienia zawierającego powody uznania 

przepisów regulacyjnych za zgodne z zasadą proporcjonalności i zasadą uzasadnionego charakteru oraz współpracy 

z instytucjami Unii Europejskiej i z państwami członkowskimi w sprawach wynikających z dyrektywy 2018/958; 

8) obowiązek przekazywania koordynatorowi przez ministrów kierujących działami administracji rządowej właściwych 

w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub 

wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, informacji o organach właściwych w sprawach 

uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania 

działalności regulowanych, zwanych dalej „właściwymi organami”. 

Państwa członkowskie mają swobodę w kwestii podejmowania decyzji co do zasadności i sposobu regulacji zawodów, pod 

warunkiem zachowania zgodności tej regulacji z zasadą proporcjonalności i zasadami uzasadnionego i niedyskryminującego 

charakteru. Stworzenie przejrzystych i przewidywalnych ram prawnych służących przeprowadzaniu, w toku procesu 

legislacyjnego, kompleksowej oceny zgodności przepisów regulacyjnych z wyżej wymienionymi zasadami, z uwzględnieniem 

kryteriów oceny określonych w projekcie ustawy, oraz zapewnienie zgodności z zasadą proporcjonalności warunków świadczenia 

usług transgranicznych, powinno pozytywnie wpłynąć na swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, co 

w konsekwencji powinno również korzystnie wpłynąć na polski rynek pracy. Przepisy projektu ustawy mają na celu zapewnienie 

porównywalności wymogów dotyczących zawodów regulowanych w poszczególnych państwach członkowskich, powinny zatem 

przynieść korzyści osobom wykonującym lub planującym wykonywanie zawodu regulowanego, konsumentom korzystającym 

z usług osób wykonujących zawód regulowany oraz administracji publicznej, w związku z ukształtowaniem przejrzystych zasad 

regulujących dostęp do zawodu regulowanego lub jego wykonywanie. Stosowanie nowej procedury oceny zgodności 

projektowanych przepisów ze wskazanymi zasadami, przeprowadzanej na podstawie jednolitych kryteriów, zapobiegnie 

przyjmowaniu nieproporcjonalnych lub dyskryminujących przepisów. Oceny przepisów regulacyjnych będą przeprowadzane przez 

podmiot opracowujący projekt aktu normatywnego zawierającego takie przepisy. 

Należy zaznaczyć, że ww. ocena przepisów regulacyjnych oraz przedstawienie uzasadnienia uznania przepisów za zgodne ze 

wskazanymi zasadami, a także ocena zgodności z zasadą proporcjonalności warunków świadczenia usług transgranicznych, będą 

wymagane na etapie przeprowadzania procesu legislacyjnego projektu aktu normatywnego zawierającego te przepisy. Zgodnie 

z procedurą legislacyjną obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej do projektu aktu normatywnego dołącza się uzasadnienie, które 

m.in. wyjaśnia potrzebę i cel wydania aktu oraz wykazuje różnicę między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 



(przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie). W związku z tym wymienione kwestie dotyczące projektowanych nowych 

przepisów lub zmieniających obowiązujące przepisy dotyczące dostępu do zawodu regulowanego lub jego wykonywania będą 

musiały zostać omówione w uzasadnieniu projektu aktu normatywnego. Z uwagi na konieczność szczegółowego omówienia oceny 

projektowanych przepisów regulacyjnych w oparciu o kryteria przeprowadzania oceny określone w ustawie, w tym przedstawiania 

danych jakościowych lub ilościowych, zmiany będą wymagały także przepisy dotyczące sposobu sporządzania uzasadnienia 

projektu aktu normatywnego (Regulamin pracy Rady Ministrów, Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Regulamin Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej). Należy także zauważyć, że wymagane dyrektywą 2018/958 przekazywanie informacji 

o projektowanych przepisach regulacyjnych, obywatelom, usługobiorcom i innym podmiotom będzie realizowane zgodnie 

z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami określającymi tryb postępowania z projektami aktów normatywnych 

(w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu aktu normatywnego).  
Należy zauważyć, że dyrektywa 2018/958 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego środka odwoławczego 

w odniesieniu do kwestii objętych tą dyrektywą, zgodnie z procedurami ustanowionymi w prawie krajowym. W tym zakresie 

dyrektywa 2018/958 nie wymaga wdrożenia w przepisach projektu ustawy, gdyż w krajowym systemie prawa obowiązują 

odpowiednie przepisy, tj. art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (prawo do składania skarg), art. 79 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (prawo do skargi konstytucyjnej), art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (pytanie prawne sądu 

do Trybunału Konstytucyjnego co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi 

lub ustawą), art. 127 i następne ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096, z późn. zm.) (możliwość złożenia odwołania od decyzji wydanej przez organ), art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) (możliwość składania skarg do sądu 

administracyjnego w ramach kontroli działalności administracji publicznej). W związku z koniecznością zapewnienia zgodności 

przepisów regulacyjnych z zasadami wskazanymi w projekcie ustawy, będą one również podlegać kontroli sądowej zgodnie 

z procedurami związanymi z ww. narzędziami prawnymi, co może prowadzić do zwiększenia liczby tych postępowań. 

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

Termin wdrożenia dyrektywy 2018/958 upływa w dniu 30 lipca 2020 r. Państwa członkowskie są w trakcie prac legislacyjnych, 

dlatego nie istnieją dane pozwalające na porównanie sposobu wdrożenia tej dyrektywy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy właściwe w 

sprawach uznawania 

kwalifikacji 

zawodowych do 

wykonywania 

zawodów 

regulowanych 

197 baza danych 

dotyczących 

zawodów 

regulowanych 

prowadzona przez 

Komisję Europejską 

Notyfikowanie za pośrednictwem bazy danych dotyczących 

zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję 

Europejską powodów uznania za uzasadnione 

i proporcjonalne przepisów regulacyjnych, zgodnie 

z uzasadnieniem dotyczącym tych przepisów. 

Ministrowie kierujący 

działami administracji 

rządowej właściwi 

w sprawach uznawania 

kwalifikacji 

zawodowych do 

wykonywania zawodu 

regulowanego albo do 

podejmowania lub 

wykonywania 

działalności 

regulowanej 

należących do danego 

działu 
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regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, 

uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru ex ante – 

przed wprowadzeniem nowych lub zmianą obowiązujących 

przepisów w tym zakresie i oceny zgodności przepisów 

określających warunki świadczenia usług transgranicznych 

z zasadą proporcjonalności. 

2. Monitorowanie zgodności przepisów regulacyjnych 

z ww. zasadami, z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpią od 

czasu ich przyjęcia. 

3. Przekazywanie koordynatorowi informacji o  właściwych 

organach. 

Minister właściwy do 

spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki – 

pełniący funkcję 

koordynatora 

 art. 51 i art. 53 

ustawy 

Zwiększenie częstotliwości przekazywania Komisji 

Europejskiej oraz właściwym organom w państwach 

członkowskich informacji w sprawach związanych 

z wymogami dotyczącymi dostępu do zawodów 

regulowanych lub wykonywania tych zawodów, 

w szczególności w związku z koniecznością przekazywania 

informacji związanych z ww. oceną przepisów oraz liczby 

tych informacji. 

Podmioty obowiązane 

lub upoważnione na 

podstawie odrębnych 

przepisów do 

opracowania projektu 

aktu normatywnego 

zawierającego przepisy 

regulacyjne 

  Przeprowadzenie oceny zgodności przepisów regulacyjnych 

z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego 

i niedyskryminującego charakteru ex ante – przed 

wprowadzeniem nowych lub zmianą obowiązujących 

przepisów w tym zakresie i oceny zgodności przepisów 

określających warunki świadczenia usług transgranicznych 

z zasadą proporcjonalności. 



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

W ramach opiniowania projekt ustawy 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 ustawy otrzymały następujące podmioty: 

1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; 

2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

3) Główny Urząd Geodezji i Kartografii; 

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) Izba Administracji Skarbowej w Warszawie; 

8) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej; 

9) Komenda Główna Policji; 

10) Komisja Nadzoru Finansowego; 

11) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów; 

12) Krajowa Izba Fizjoterapeutów; 

13) Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

14) Krajowa Rada Radców Prawnych; 

15) Naczelna Rada Adwokacka; 

16) Narodowy Instytut Dziedzictwa; 

17) Państwowa Agencja Atomistyki; 

18) Transportowy Dozór Techniczny; 

19) Urząd Dozoru Technicznego; 

20) Urząd Komunikacji Elektronicznej; 

21) Urząd Lotnictwa Cywilnego; 

22) Urząd Transportu Kolejowego; 

23) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy; 

24) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie; 

25) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu; 

26) Urząd Morski w Słupsku; 

27) Urząd Morski w Szczecinie; 

28) Urząd Morski w Gdyni; 

29) Wyższy Urząd Górniczy; 

30) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”; 

31) Polska Agencja Nadzoru Audytowego; 

32) Porozumienie Zielonogórskie; 

33) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;  

34) Naczelna Rada Lekarska; 

35) Naczelna Rada Aptekarska; 

36) Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych; 

37) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych; 

38) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

39) Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej; 

40) Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej; 



41) Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”; 

42) Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; 

43) Polskie Towarzystwo Farmakologiczne; 

44) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy; 

45) Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych; 

46) Centrum Egzaminów Medycznych;  

47) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;  

48) Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej; 

49) Polskie Towarzystwo Fizjoterapii; 

50) Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska; 

51) Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”; 

52) Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego; 

53) Krajowa Izba Gospodarcza; 

54) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki;  

55) Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna; 

56) Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej; 

57) Polska Izba Inżynierów Budownictwa; 

58) Stowarzyszenie Architektów Polskich; 

59) Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; 

60) Polski Związek Pracodawców Budownictwa; 

61) Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna; 

62) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej; 

63) Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii; 

64) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius”. 
 

Projekt ustawy został 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. 

z 2017 r. poz. 248). 
  

Projekt ustawy 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 opiniowania i konsultacji publicznych zostaną omówione po ich zakończeniu w raporcie z konsultacji publicznych 

i opiniowania. 

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

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie ustawy nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów 

budżetu państwa oraz 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 

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa – 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

– 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

– 

osoby niepełnosprawne 

oraz osoby starsze 

– 

Niemierzalne – – 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Dotychczasowy brak kryteriów określonych na poziomie Unii Europejskiej, stosowanych do oceny 

zgodności przepisów regulacyjnych z zasadą proporcjonalności i zasadami uzasadnionego 

i niedyskryminującego charakteru, a także do przeprowadzania oceny zgodności warunków świadczenia 

usług transgranicznych z zasadą proporcjonalności, powodował rozbieżności w dostępie do danego 

zawodu i wykonywania tych usług w poszczególnych państwach członkowskich i negatywnie 

oddziaływał na mobilność na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, a także mógł negatywnie wpływać 

na wzrost zatrudnienia, wybór konsumenta, ceny, innowacyjność, inwestycje i handel. Projektowane 

przepisy mają na celu wprowadzenie obowiązku stosowania tych kryteriów, co w konsekwencji 

zwiększy przejrzystość i porównywalność przepisów w tym zakresie w poszczególnych państwach 

członkowskich. Stosowanie mechanizmu rzetelnej i porównywalnej oceny zgodności przepisów 

regulacyjnych z wyżej wymienionymi zasadami będzie zapobiegało rozbieżnościom w regulacji 

dostępu do danego zawodu w poszczególnych państwach członkowskich. Przewiduje się, że 

projektowane przepisy będą służyć swobodnemu przepływowi pracowników wewnątrz Unii 

Europejskiej, co w konsekwencji może usprawnić pozyskiwanie tych pracowników na polski rynek 

pracy oraz przyczynić się do wzrostu zatrudnienia. 

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: Ustawa będzie miała wpływ na obciążenia regulacyjne podmiotów obowiązanych lub upoważnionych na podstawie 

odrębnych przepisów, do opracowania projektu aktu normatywnego zawierającego przepisy regulacyjne, z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia oceny zgodności przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego 

i niedyskryminującego charakteru, a także przeprowadzania oceny zgodności warunków świadczenia usług transgranicznych 

z zasadą proporcjonalności. Właściwe organy, za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów regulowanych 

prowadzonej przez Komisję Europejską, będą przekazywały koordynatorowi informacje dotyczące powodów uznania za 

uzasadnione i proporcjonalne przepisów regulacyjnych, zgodnie z uzasadnieniem zawierającym powody uznania danego 

przepisu za zgodny z wyżej wymienionymi zasadami, a ministrowie kierujący działami administracji rządowej właściwi 

w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub 

wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu będą monitorować zgodność z zasadą proporcjonalności 

przepisów regulacyjnych w okresie ich obowiązywania i informować koordynatora o skutkach tych przepisów, a także 

o właściwych organach. Ponadto zgodnie z dyrektywą 2018/958 państwa członkowskie są obowiązane do wymiany informacji 

na temat szczególnego sposobu regulacji danego zawodu lub skutków takiej regulacji. Należy jednocześnie wyjaśnić, że 

zobowiązanie do przekazywania dodatkowych informacji za pośrednictwem bazy danych dotyczących zawodów regulowanych 

prowadzonej przez Komisję Europejską nie pociąga za sobą skutków finansowych ani nadmiernego obciążenia właściwych 



organów, lecz oddziałuje pozytywnie na wymianę informacji i realizację tego zadania oraz służy odbiurokratyzowaniu 

współpracy właściwych organów z koordynatorem. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Ustanowienie kryteriów przeprowadzania oceny zgodności przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, 

uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru – porównywalnych w państwach członkowskich – w większym stopniu 

zunifikuje zasady dostępu do zawodów regulowanych. Pozwoli to na szybszy i łatwiejszy dostęp do rynku pracy, co może 

wpłynąć na polski rynek pracy, w tym wzrost zatrudnienia pracowników z państw członkowskich. Jednocześnie jednolity 

i przejrzysty rynek usług transgranicznych – korzystny dla obywateli – może skutkować aktywizacją podmiotów i zachęcić je 

do podejmowania aktywności w zawodach objętych tymi przepisami. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wdrożenia dyrektywy 2018/958 upływa w dniu 30 lipca 2020 r. Za wykonanie przepisów projektowanej ustawy należy 

uznać każdorazowe przeprowadzenie oceny zgodności przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego 

i niedyskryminującego charakteru oraz oceny zgodności przepisów określających warunki świadczenia usług transgranicznych 

z zasadą proporcjonalności, a następnie przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 52a ust. 2 ustawy, oraz złożenie przez 

koordynatora sprawozdania do Komisji Europejskiej. 

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

Ewaluacja będzie dokonywana w ramach sprawozdań z wdrożenia i wyników działania dyrektywy 2018/958, w tym zakresu jej 

stosowania i skuteczności, sporządzanych przez Komisję Europejską i przedkładanych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

Unii Europejskiej zgodnie z art. 12 tej dyrektywy. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedłożone przez Komisję Europejską do 

dnia 18 stycznia 2024 r., a następnie będzie przedkładane co 5 lat. 

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

Brak. 

 


