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TABELA ZGODNOŚCI 

 

TYTUŁ PROJEKTU  ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO 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) 

WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE 

PROJEKTU 

 

JEDN. 

RED.  

TREŚĆ PRZEPISU UE  KONIEC

ZNOŚĆ 

WDROŻE

NIA 

T / N  

JEDN. RED.  TREŚĆ PRZEPISU/ÓW 

PROJEKTU  

UZASADNIENIE 

Art. 1 Przedmiot  

W niniejszej dyrektywie 

określono wspólne ramy prawne 

dotyczące przeprowadzania ocen 

proporcjonalności przed 

wprowadzeniem nowych lub 

przed zmianą obowiązujących 

przepisów ustawodawczych, 

wykonawczych lub 

administracyjnych 

ograniczających dostęp do 

zawodów regulowanych lub 

wykonywanie tych zawodów, aby 

zapewnić właściwe 

funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, gwarantując 

jednocześnie wysoki poziom 

ochrony konsumentów. Niniejsza 

N    
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dyrektywa nie ma wpływu na 

kompetencje – wobec braku 

harmonizacji – ani na zakres 

swobody państw członkowskich 

w kwestii podejmowania decyzji 

co do zasadności i sposobu 

regulacji danego zawodu zgodnie 

z zasadami niedyskryminacji i 

proporcjonalności. 

Art. 2 

ust. 1 

Zakres  

1.   Niniejsza dyrektywa ma 

zastosowanie do objętych 

zakresem stosowania dyrektywy 

2005/36/WE przepisów 

ustawodawczych, wykonawczych 

lub administracyjnych państw 

członkowskich, ograniczających 

dostęp do zawodu regulowanego, 

wykonywanie tych zawodów lub 

jeden ze sposobów ich 

wykonywania, w tym używanie 

tytułów zawodowych i 

wykonywanie działalności 

zawodowej dozwolonej 

posiadaczowi takiego tytułu. 

 

 

T Art. 1 pkt 1, 2 i 4 projektu 

ustawy 

 

Art. 1 pkt 1 

W ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 

2019 r. poz. 534 i 577) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) odnośnik do tytułu ustawy 

otrzymuje brzmienie: 

Niniejsza ustawa dokonuje w 

zakresie swojej regulacji 

wdrożenia następujących 

dyrektyw: 

1) 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.); 

2) dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 
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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). 

 

Art. 1 pkt 2 

2) w art. 1 w pkt 3 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 4 w brzmieniu: 

(Ustawa określa zasady:) 

4) zapewniania proporcjonalności, 

uzasadnionego i 

niedyskryminującego charakteru 

przepisów regulacyjnych. 

 

Art. 1 pkt 4 
4) w art. 5: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

(Ilekroć w ustawie jest mowa o:) 

1) formalnych kwalifikacjach – 

oznacza to kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone dyplomem, 

świadectwem lub innym 

dokumentem, poświadczającymi 

posiadanie specjalistycznej 

wiedzy, umiejętności i 

kompetencji do wykonywania 

zawodu albo działalności, a także 

uprawnienie do posługiwania się 
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tytułem ustalonym dla danego 

zawodu lub działalności; 

Art. 2 

ust. 2 

2.   Jeżeli szczegółowe wymogi 

dotyczące regulacji danego 

zawodu zostały ustanowione w 

odrębnym akcie Unii, który nie 

pozostawia państwom 

członkowskim wyboru co do 

konkretnego sposobu, w jaki mają 

one być transponowane, 

odpowiadające im przepisy 

niniejszej dyrektywy nie mają 

zastosowania. 

T Art. 1 pkt 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50g ust. 1 

Przepisów niniejszego rozdziału 

nie stosuje się do projektowanych 

przepisów regulacyjnych, które 

wdrażają lub wykonują przepisy 

prawa Unii Europejskiej i które nie 

pozostawiają wyboru co do 

wskazanych w nich wymogów. 

 

Art. 3 

 

Definicje 

Do celów niniejszej dyrektywy 

stosuje się definicje zawarte w 

dyrektywie 2005/36/WE. 

 

Dodatkowo stosuje się 

następujące definicje: 

 

a) „ochrona tytułu zawodowego” 

oznacza formę regulacji zawodu, 

w przypadku której używanie 

tytułu w ramach wykonywania 

działalności zawodowej lub 

zespołu działalności zawodowych 

jest uzależnione, bezpośrednio 

bądź pośrednio, na mocy 

przepisów ustawodawczych, 

wykonawczych lub 

administracyjnych, od posiadania 

T Art. 1 pkt 4 lit. b projektu 

ustawy 

4) w art. 5: 

 

b) w pkt 17 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 18 i 19 

w brzmieniu: 

(Ilekroć w ustawie jest mowa o:) 

18) ochronie tytułu ustalonego dla 

danego zawodu – oznacza to formę 

regulacji zawodu, w przypadku 

której używanie tytułu w ramach 

wykonywania działalności 

zawodowej lub zespołu czynności 

zawodowych jest uzależnione 

pośrednio albo bezpośrednio, na 

podstawie przepisów 

regulacyjnych, od posiadania 

szczególnych kwalifikacji 

zawodowych, w szczególności w 
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szczególnych kwalifikacji 

zawodowych oraz w przypadku 

której nieuprawnione używanie 

tytułu podlega karze; 

 

b) „czynności zastrzeżone” 

oznaczają formę regulacji 

zawodu, w przypadku której 

dostęp do działalności zawodowej 

lub zespołu działalności 

zawodowych jest zastrzeżony, 

bezpośrednio lub pośrednio, na 

podstawie przepisów 

ustawodawczych, wykonawczych 

lub administracyjnych, dla osób 

wykonujących dany zawód 

regulowany posiadających 

szczególne kwalifikacje 

zawodowe, w tym w przypadkach 

dzielenia czynności z innymi 

zawodami regulowanymi. 

przypadku gdy nieuprawnione 

używanie tytułu podlega karze; 

19) czynnościach zastrzeżonych – 

oznacza to formę regulacji 

zawodu, w przypadku której 

dostęp do działalności zawodowej 

lub zespołu czynności 

zawodowych jest zastrzeżony 

pośrednio lub bezpośrednio, na 

podstawie przepisów 

regulacyjnych, dla osób 

wykonujących dany zawód 

regulowany posiadających 

szczególne kwalifikacje 

zawodowe, w tym w przypadkach 

dzielenia czynności z innymi 

zawodami regulowanymi. 

 

Art. 4 

ust. 1 

Ocena ex ante nowych środków 

monitorowanie 

1.   Przed wprowadzeniem 

nowych lub zmianą 

obowiązujących przepisów 

ustawodawczych, wykonawczych 

lub administracyjnych 

ograniczających dostęp do 

zawodów regulowanych lub 

wykonywanie tych zawodów 

państwa członkowskie 

T Art. 1 pkt 3 lit. b i pkt 5 

projektu ustawy 

Art. 1 pkt 3 lit. b 
3) w art. 2: 

 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

3. W zakresie, o którym mowa w 

art. 1 pkt 4, przepisy ustawy 

stosuje się do podmiotów 

obowiązanych lub upoważnionych 

na podstawie odrębnych 

przepisów, do opracowania 

projektu aktu normatywnego 
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przeprowadzają ocenę 

proporcjonalności zgodnie z 

zasadami określonymi w 

niniejszej dyrektywie. 

 

zawierającego przepisy 

regulacyjne. 

 

Art. 1 pkt 5 

5) po rozdziale 6 dodaje się 

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50a ust. 1 

1. Przepisy regulacyjne są zgodne 

z zasadą proporcjonalności, 

uzasadnionego i 

niedyskryminującego charakteru. 

 

Art. 50a ust. 2 pkt 1 

2. W celu zapewnienia zgodności 

przepisów regulacyjnych z 

zasadami, o których mowa w ust. 

1: 

1) przeprowadza się oceny 

projektowanych przepisów 

regulacyjnych, określone w 

przepisach niniejszego rozdziału; 

 

Art. 50a ust. 3 

3. Oceny, o których mowa w ust. 2 

pkt. 1, przeprowadza podmiot 

opracowujący projekt aktu 

normatywnego zawierającego 

przepisy regulacyjne. 

Art. 4 

ust. 2 

2.   Zakres oceny, o której mowa 

w ust. 1, jest proporcjonalny do 
T Art. 1 pkt 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się 

rozdział 6a w brzmieniu: 
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charakteru, treści i skutków 

przepisu. 

 

Art. 50b ust. 2 

2. Zakres oceny, o której mowa w 

ust. 1, jest odpowiedni do 

charakteru, treści i 

przewidywanych skutków 

przepisów regulacyjnych. 

Art. 4 

ust. 3 i 4 

3.   Każdemu przepisowi, o 

którym mowa w ust. 1, 

towarzyszy wyjaśnienie 

wystarczająco szczegółowe, by 

umożliwić ocenę zgodności z 

zasadą proporcjonalności. 

4.   Powody uznania przepisu, o 

którym mowa w ust. 1, za 

uzasadniony i proporcjonalny 

należy uzasadnić danymi 

jakościowymi i, jeśli to możliwe i 

wskazane, ilościowymi. 

 

T Art. 1 pkt 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się 

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50f 

Art. 50f. Powody uznania 

projektowanych przepisów 

regulacyjnych za zgodne z zasadą 

proporcjonalności i zasadą 

uzasadnionego charakteru 

przedstawia się w uzasadnieniu 

zawierającym wzięte pod uwagę 

dane jakościowe, a w miarę 

możliwości także dane ilościowe, 

w sposób umożliwiający ocenę 

zgodności tych przepisów z zasadą 

proporcjonalności. 

 

Art. 4 

ust. 5 

5.   Państwa członkowskie 

zapewniają, by ocena, o której 

mowa w ust. 1, była 

przeprowadzana w obiektywny i 

niezależny sposób. 

 

N   Nie wymaga 

wdrożenia, gdyż w 

krajowym systemie 

prawa obowiązują 

odpowiednie 

przepisy w tym 

zakresie. 

W toku procesu 

legislacyjnego 

projekt aktu 
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normatywnego 

przedstawia się 

organizacjom 

społecznym lub 

innym 

zainteresowanym 

podmiotom albo 

instytucjom, 

których opinia jest 

pożądana z uwagi 

na treść tego 

projektu, zaś w toku 

opiniowania projekt 

przekazywany jest 

organom 

administracji 

rządowej lub innym 

organom i 

instytucjom 

państwowym, 

których zakresu 

działania projekt 

dotyczy oraz tym 

podmiotom, 

których prawo 

opiniowania wynika 

z przepisów 

odrębnych. 

§ 4 i § 31 uchwały 

nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. 
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– Regulamin pracy 

Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 

1006, z późn. zm.)  

Art. 34 ust. 3 
uchwały Sejmu 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 30 

lipca 1992 r.  – 

Regulaminu Sejmu 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (M.P. z 

2019 r. poz. 1028, z 

późn. zm.) 

Art. 79a uchwały 

Senatu 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 23 

listopada 1990 r. – 

Regulamin Senatu 

(M.P. z 2018 r. poz. 

846) 

Art. 7 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o 

działalności 

lobbingowej w 

procesie 

stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) 

Art. 4 

ust. 6 

6.   Państwa członkowskie 

monitorują zgodność przyjętych 
T Art. 1 pkt 5 i 8 oraz art. 5 

projektu ustawy 

Art. 1 pkt 5 

5) po rozdziale 6 dodaje się  
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nowych lub zmienionych 

przepisów ustawodawczych, 

wykonawczych lub 

administracyjnych 

ograniczających dostęp do 

zawodów regulowanych lub 

wykonywanie tych zawodów z 

zasadą proporcjonalności, z 

należytym uwzględnieniem 

wszelkich zmian, jakie nastąpiły 

od czasu przyjęcia tych 

przepisów. 

 rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50a ust. 2 pkt 2 

2. W celu zapewnienia zgodności 

przepisów regulacyjnych z 

zasadami, o których mowa w ust. 

1: 

2) monitoruje się ich zgodność, 

biorąc pod uwagę kryteria 

określone dla oceny 

projektowanych przepisów 

regulacyjnych. 

 

Art. 1 pkt 8 
8) po art. 52 dodaje się art. 52a i 

art. 52b w brzmieniu: 

Art. 52a. 1. Minister kierujący 

działem administracji rządowej 

właściwy w sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych do 

wykonywania zawodu 

regulowanego albo podejmowania 

lub wykonywania działalności 

regulowanej należących do danego 

działu monitoruje zgodność 

przepisów regulacyjnych 

dotyczących zawodów 

regulowanych należących do tego 

działu z zasadą proporcjonalności, 

uwzględniając zmiany, które 

nastąpiły od czasu ich przyjęcia i 

skutki tych przepisów. 
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2. Wynik monitorowania, o którym 

mowa w ust. 1, przekazuje się 

koordynatorowi, w formie 

sprawozdania, co 2 lata, w 

terminie do dnia 31 marca, a w 

przypadku stwierdzenia 

niezgodności tych przepisów 

regulacyjnych z zasadą 

proporcjonalności – niezwłocznie. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa 

w ust. 2, zawiera w szczególności 

informacje o: 

1) zawodach regulowanych, w 

zakresie których przeprowadzano 

monitorowanie, o którym mowa w 

ust. 1, wraz ze wskazaniem 

odpowiadających im przepisów 

regulacyjnych; 

2) zaistniałych skutkach 

wprowadzenia przepisów 

regulacyjnych lub zmianach w 

obszarze danego zawodu 

regulowanego, od momentu 

przyjęcia tych przepisów; 

3) podjętych lub planowanych 

działaniach mających na celu 

zapewnienie proporcjonalności 

przepisów regulacyjnych 

dotyczących danego zawodu 

regulowanego, w przypadku 

stwierdzenia niezgodności tych 
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przepisów regulacyjnych z zasadą 

proporcjonalności. 

 

Art. 5 
Art. 5. Minister kierujący działem 

administracji rządowej właściwy w 

sprawach uznawania kwalifikacji 

zawodowych do wykonywania 

zawodu regulowanego albo 

podejmowania lub wykonywania 

działalności regulowanej 

należących do danego działu 

przekaże koordynatorowi pierwsze 

sprawozdanie, o którym mowa w 

art. 52a ust. 2 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, w terminie do 

dnia 31 marca roku, w którym 

upływa okres 2 lat od dnia wejścia 

w życie przepisów regulacyjnych, 

dla których przeprowadzono 

oceny, o których mowa w art. 50b 

ust. 1, art. 50c ust. 1 i art. 50d 

ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

Art. 5 

 

Niedyskryminacja 

Przy wprowadzaniu nowych lub 

zmianie obowiązujących 

przepisów ustawodawczych, 

wykonawczych lub 

administracyjnych 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50a ust. 1 

1. Przepisy regulacyjne są zgodne 

z zasadą proporcjonalności, 
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ograniczających dostęp do 

zawodów regulowanych lub 

wykonywanie tych zawodów, 

państwa członkowskie zapewniają 

by przepisy te  ani bezpośrednio, 

ani pośrednio nie były 

dyskryminujące ze względu na 

przynależność państwową lub 

miejsce zamieszkania. 

uzasadnionego i 

niedyskryminującego charakteru. 

 

Art. 50d 

Art. 50d. Wymóg zgodności 

projektowanych przepisów 

regulacyjnych z zasadą 

niedyskryminującego charakteru, o 

którym mowa w art. 50a ust. 1, 

uznaje się za spełniony, jeżeli w 

wyniku ich oceny ustalono, że nie 

są bezpośrednio albo pośrednio 

dyskryminujące ze względu na 

przynależność państwową lub 

miejsce zamieszkania. 

Art. 6 

ust. 1 i 2 

 

 

Uzasadnienie ze względu na cele 

interesu publicznego 

1.   Państwa członkowskie 

zapewniają, by przepisy 

ustawodawcze, wykonawcze lub 

administracyjne ograniczające 

dostęp do zawodów regulowanych 

lub wykonywanie tych zawodów, 

które zamierzają wprowadzić, 

oraz zmiany, które zamierzają 

wprowadzić do obowiązujących 

przepisów, miały uzasadnienie w 

celach leżących w interesie 

publicznym. 

 

2.   Państwa członkowskie 

rozważają w szczególności, czy 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50c ust. 1 

1. Wymóg zgodności 

projektowanych przepisów 

regulacyjnych z zasadą 

uzasadnionego charakteru, o której 

mowa w art. 50a ust. 1, uznaje się 

za spełniony, jeżeli w wyniku ich 

oceny ustalono, że przepisy te 

służą celom interesu publicznego, 

w szczególności są uzasadnione 

względami porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego lub 

zdrowia publicznego lub służą 

innemu nadrzędnemu interesowi 
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przepisy, o których mowa w ust. 

1, są obiektywnie uzasadnione 

względami porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego lub 

zdrowia publicznego bądź 

nadrzędnymi względami interesu 

publicznego, takimi jak 

utrzymanie równowagi 

finansowej systemu 

zabezpieczenia społecznego; 

ochrona konsumentów, 

usługobiorców i pracowników; 

zapewnienie rzetelnego wymiaru 

sprawiedliwości; 

zagwarantowanie rzetelności 

transakcji handlowych; 

zwalczanie nadużyć finansowych, 

zapobieganie uchylaniu się od 

opodatkowania i unikaniu 

opodatkowania oraz utrzymanie 

skuteczności nadzoru 

podatkowego; bezpieczeństwo 

transportu; ochrona środowiska i 

terenów miejskich; zdrowie 

zwierząt; własność intelektualna; 

zabezpieczenie i ochrona 

narodowego dziedzictwa 

historycznego i artystycznego; 

cele polityki społecznej; oraz cele 

polityki kulturowej. 

publicznemu, o którym mowa w 

ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o 

zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w 

obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1079, 1214, 1495 i 1655). 

Art. 6 

ust. 3 

3.   Motywy o charakterze czysto 

ekonomicznym bądź powody 
T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 
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 czysto administracyjne nie 

stanowią nadrzędnych względów 

interesu publicznego 

uzasadniających ograniczenie 

dostępu do zawodów 

regulowanych lub wykonywanie 

tych zawodów. 

 

 

 

Art. 50c ust. 2 

2. Uzasadnienie o charakterze 

wyłącznie ekonomicznym lub 

administracyjnym nie służy celom 

nadrzędnego interesu publicznego. 

Art. 7 

ust. 1 

 

Proporcjonalność 

1.   Państwa członkowskie 

zapewniają, by wprowadzane 

przez nie przepisy ustawodawcze, 

wykonawcze lub administracyjne 

ograniczające dostęp do zawodów 

regulowanych lub wykonywanie 

tych zawodów oraz wprowadzane 

do obowiązujących przepisów 

zmiany były odpowiednie do 

zapewnienia osiągnięcia 

założonego celu i nie wykraczały 

poza to, co jest konieczne dla 

osiągnięcia tego celu. 

 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50a ust. 1 

1. Przepisy regulacyjne są zgodne 

z zasadą proporcjonalności, 

uzasadnionego i 

niedyskryminującego charakteru. 

 

Art. 50b ust. 1 i 2 

1. Wymóg zgodności 

projektowanych przepisów 

regulacyjnych z zasadą 

proporcjonalności, o którym mowa 

w art. 50a ust. 1, uznaje się za 

spełniony, jeżeli w wyniku ich 

oceny ustalono, że są odpowiednie 

do osiągnięcia założonego celu i 

nie wykraczają poza to, co jest 

konieczne dla osiągnięcia tego 

celu. 

2. Zakres oceny, o której mowa w 

ust. 1, jest odpowiedni do 

charakteru, treści i 
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przewidywanych skutków 

przepisów regulacyjnych. 

Art. 7 

ust. 2 

lit. a 

2. W tym celu przed przyjęciem 

przepisów, o których mowa w ust. 

1, państwa członkowskie 

rozważają: 

a) charakter ryzyka związanego z 

założonymi celami interesu 

publicznego, w szczególności 

ryzyko ponoszone przez 

usługobiorców, w tym 

konsumentów, przez osoby 

wykonujące zawody regulowane 

lub osoby trzecie; 

 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 3 pkt 1 

3. Przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę: 

1) ryzyko dla celu służącego 

interesowi publicznemu związane 

z brakiem regulacji przewidzianej 

przepisami regulacyjnymi, w 

szczególności ryzyko ponoszone 

przez usługobiorców, w tym 

konsumentów, przez osoby 

wykonujące zawody regulowane 

lub osoby trzecie; 

 

Art. 7 

ust. 2 

lit. b 

 

2. W tym celu przed przyjęciem 

przepisów, o których mowa w ust. 

1, państwa członkowskie 

rozważają: 

b) to, czy obowiązujące – 

szczegółowe lub bardziej ogólne – 

przepisy, takie jak przepisy prawa 

z zakresu bezpieczeństwa 

produktów lub prawa ochrony 

konsumentów, są 

niewystarczające do osiągnięcia 

założonego celu; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 3 pkt 2 

3. Przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę: 

2) możliwość osiągnięcia 

założonego celu na podstawie 

obowiązujących przepisów, w 

szczególności przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa produktów lub 

prawa ochrony konsumentów;  
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Art. 7 

ust. 2 

lit. c 

 

2. W tym celu przed przyjęciem 

przepisów, o których mowa w ust. 

1, państwa członkowskie 

rozważają: 

c) stosowność danego przepisu 

pod względem jego adekwatności 

do osiągnięcia założonego celu i 

to, czy faktycznie przepis ten 

odzwierciedla ten cel w spójny i 

systematyczny sposób, a co za 

tym idzie przewiduje podjęcie 

działań mających na celu 

wyeliminowanie 

zidentyfikowanych rodzajów 

ryzyka w podobny sposób jak w 

przypadku porównywalnych 

czynności; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 3 pkt 3 

3. Przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę: 

3) czy projektowane przepisy 

regulacyjne są adekwatne do 

założonego celu oraz czy 

przewiduje się spójny i 

systematyczny sposób osiągnięcia 

tego celu, w tym możliwość 

podjęcia działań służących 

wyeliminowaniu stwierdzonych 

ryzyk; 

 

Art. 7 

ust. 2 

lit. d 

 

2. W tym celu przed przyjęciem 

przepisów, o których mowa w ust. 

1, państwa członkowskie 

rozważają: 

d) wpływ na swobodny przepływ 

osób i usług w Unii, na wybór dla 

konsumentów oraz na jakość 

świadczonych usług; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 3 pkt 4 

3. Przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę: 

4) wpływ przepisów regulacyjnych 

na: 

a) swobodny przepływ osób i 

usług w Unii Europejskiej, 

b) wybór konsumentów i jakość 

świadczonych usług; 

 

Art. 7 

ust. 2 

2. W tym celu przed przyjęciem 

przepisów, o których mowa w ust. 
T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 
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lit. e 

 

1, państwa członkowskie 

rozważają: 

e) możliwość zastosowania mniej 

restrykcyjnych środków dla 

osiągnięcia celu leżącego w 

interesie publicznym; na użytek 

niniejszej litery, jeżeli przepisy są 

uzasadnione wyłącznie ochroną 

konsumentów, a stwierdzone 

ryzyko ogranicza się do relacji 

między osobą wykonującą zawód 

regulowany a konsumentem, a 

zatem jest bez uszczerbku dla 

osób trzecich, państwa 

członkowskie oceniają w 

szczególności, czy cel można 

osiągnąć za pomocą mniej 

restrykcyjnych środków niż 

zastrzeżenie czynności; 

 

Art. 50b ust. 3 pkt 5 

3. Przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę: 

5) możliwość zastosowania mniej 

restrykcyjnych środków dla 

osiągnięcia celu służącego 

interesowi publicznemu; 

 

Art. 50b ust. 4 

4. Jeżeli projektowane przepisy 

regulacyjne służą wyłącznie 

ochronie konsumentów, a 

stwierdzone ryzyko dotyczy relacji 

między osobą wykonującą zawód 

regulowany a konsumentem i nie 

przewiduje się uszczerbku dla osób 

trzecich, przeprowadzając ocenę, o 

której mowa w ust. 1, bierze się 

pod uwagę możliwość osiągnięcia 

założonego celu za pomocą 

środków mniej restrykcyjnych niż 

zastrzeżenie czynności. 

Art. 7 

ust. 2 

lit. f 

 

2. W tym celu przed przyjęciem 

przepisów, o których mowa w ust. 

1, państwa członkowskie 

rozważają: 

f) skutki nowych lub zmienionych 

przepisów w połączeniu z innymi 

przepisami ograniczającymi 

dostęp do zawodu lub jego 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 3 pkt 6 

3. Przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę: 
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wykonywanie, a zwłaszcza 

sposób, w jaki nowe lub 

zmienione przepisy w połączeniu 

z innymi wymogami przyczyniają 

się do osiągnięcia tego samego 

celu interesu publicznego, oraz to, 

czy te przepisy są niezbędne do 

osiągnięcia tego samego celu 

interesu publicznego. 

6) przewidywane skutki przepisów 

regulacyjnych w związku z innymi 

przepisami regulacyjnymi, w 

szczególności sposób, w jaki te 

przepisy przyczynią się do 

osiągnięcia założonego celu 

interesu publicznego. 

Art. 7 

ust. 2 

zdanie 

drugie 

lit. a 

 

Państwa członkowskie rozważają 

również, stosownie do charakteru 

lub treści wprowadzanego lub 

zmienianego przepisu, 

następujące elementy: 

a) związek pomiędzy zakresem 

czynności objętych danym 

zawodem lub dla niego 

zastrzeżonych a wymaganymi 

kwalifikacjami zawodowymi; 

 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 6 pkt 1 

6. Stosownie do charakteru lub 

treści projektowanych przepisów 

regulacyjnych, przeprowadzając 

ocenę, o której mowa w ust. 1, 

bierze się pod uwagę także: 

1) związek między zakresem 

czynności zawodowych lub 

czynności zastrzeżonych a 

wymaganymi kwalifikacjami 

zawodowymi określonymi w 

przepisach regulacyjnych; 

 

Art. 7 

ust. 2 

zdanie 

drugie 

lit. b 

 

Państwa członkowskie rozważają 

również, stosownie do charakteru 

lub treści wprowadzanego lub 

zmienianego przepisu, 

następujące elementy: 

b) związek pomiędzy złożonością 

danych zadań a potrzebą 

posiadania przez osoby je 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 6 pkt 2 

6. Stosownie do charakteru lub 

treści projektowanych przepisów 

regulacyjnych, przeprowadzając 
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wykonujące szczególnych 

kwalifikacji zawodowych, w 

szczególności w odniesieniu do 

poziomu, charakteru i czasu 

trwania szkolenia lub 

wymaganego doświadczenia; 

ocenę, o której mowa w ust. 1, 

bierze się pod uwagę także: 

2) związek między złożonością 

czynności zawodowych a 

wymaganymi kwalifikacjami 

zawodowymi, uwzględniając w 

szczególności poziom, charakter i 

minimalny okres kształcenia 

niezbędnego do uzyskania tych 

kwalifikacji lub wymagane 

doświadczenie; 

Art. 7 

ust. 2 

zdanie 

drugie 

lit. c 

 

Państwa członkowskie rozważają 

również, stosownie do charakteru 

lub treści wprowadzanego lub 

zmienianego przepisu, 

następujące elementy: 

c) możliwość uzyskania 

kwalifikacji zawodowych w 

alternatywny sposób; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 6 pkt 3 

6. Stosownie do charakteru lub 

treści projektowanych przepisów 

regulacyjnych, przeprowadzając 

ocenę, o której mowa w ust. 1, 

bierze się pod uwagę także: 

3) możliwość uzyskania 

kwalifikacji zawodowych 

niezbędnych do wykonywania 

zawodu regulowanego w 

alternatywny sposób niż 

przewidziany w projektowanych 

przepisach regulacyjnych; 

 

Art. 7 

ust. 2 

zdanie 

drugie 

lit. d 

Państwa członkowskie rozważają 

również, stosownie do charakteru 

lub treści wprowadzanego lub 

zmienianego przepisu, 

następujące elementy: 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 6 pkt 4 
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d) to, czy i dlaczego czynności 

zastrzeżone dla pewnych 

zawodów mogą lub nie mogą być 

dzielone z innymi zawodami; 

6. Stosownie do charakteru lub 

treści projektowanych przepisów 

regulacyjnych, przeprowadzając 

ocenę, o której mowa w ust. 1, 

bierze się pod uwagę także: 

4) możliwość wykonywania 

czynności zastrzeżonych dla 

danego zawodu regulowanego w 

ramach innego zawodu; 

Art. 7 

ust. 2 

zdanie 

drugie 

lit. e 

 

Państwa członkowskie rozważają 

również, stosownie do charakteru 

lub treści wprowadzanego lub 

zmienianego przepisu, 

następujące elementy: 

e) stopień autonomii w 

wykonywaniu zawodu 

regulowanego oraz wpływ ustaleń 

dotyczących organizacji i nadzoru 

na osiągnięcie założonego celu, w 

szczególności gdy czynności 

związane z zawodem 

regulowanym są wykonywane 

pod kontrolą należycie 

wykwalifikowanej osoby 

wykonującej zawód regulowany, 

na której spoczywa 

odpowiedzialność w tym zakresie; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 6 pkt 5 

6. Stosownie do charakteru lub 

treści projektowanych przepisów 

regulacyjnych, przeprowadzając 

ocenę, o której mowa w ust. 1, 

bierze się pod uwagę także: 

5) stopień autonomii w 

wykonywaniu zawodu 

regulowanego oraz jego 

organizację i nadzór nad nim, w 

szczególności gdy czynności 

zawodowe są wykonywane pod 

kontrolą innej osoby wykonującej 

ten zawód; 

 

Art. 7 

ust. 2 

zdanie 

drugie 

lit. f 

Państwa członkowskie rozważają 

również, stosownie do charakteru 

lub treści wprowadzanego lub 

zmienianego przepisu, 

następujące elementy: 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 6 pkt 6 
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f) postęp naukowy i 

technologiczny, który może 

faktycznie zmniejszyć lub 

zwiększyć asymetrię informacji 

między osobami wykonującymi 

zawody regulowane a 

konsumentami; 

6. Stosownie do charakteru lub 

treści projektowanych przepisów 

regulacyjnych, przeprowadzając 

ocenę, o której mowa w ust. 1, 

bierze się pod uwagę także: 

6) postęp naukowy i 

technologiczny prowadzący do 

zmian w zakresie czynności 

zawodowych, w tym zmian w 

zakresie przepływu informacji 

między osobą wykonującą zawód 

regulowany a konsumentem. 

Art. 7 

ust. 3 

lit. a 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

a) czynności zastrzeżone, ochrona 

tytułu zawodowego lub wszelka 

inna forma regulacji w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) 

dyrektywy 2005/36/WE; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 1 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

1) czynności zastrzeżonych, 

ochrony tytułu ustalonego dla 

danego zawodu lub innej formy 

regulacji, o której mowa w art. 5 

pkt 4; 

 

Art. 7 

ust. 3 

lit. b 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 2 
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z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

b) obowiązek ustawicznego 

rozwoju zawodowego; 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

2) ustawicznego rozwoju 

zawodowego; 

Art. 7 

ust. 3 

lit. c 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

c) reguły dotyczące organizacji 

zawodu, etyki zawodowej i 

nadzoru; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 3 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

3) organizacji danego zawodu 

regulowanego, etyki zawodowej i 

nadzoru nad wykonywaniem 

zawodu; 

 

Art. 7 

ust. 3 

lit. d 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 4 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 
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d) obowiązkowa przynależność do 

organizacji lub instytucji 

zawodowej, systemy rejestracji 

lub zezwoleń, w szczególności 

gdy wymagania te wiążą się z 

posiadaniem szczególnych 

kwalifikacji zawodowych; 

4) przynależności do organizacji 

lub instytucji zawodowej, systemu 

rejestracji lub zezwoleń, w 

szczególności gdy wymóg ten 

wiąże się z posiadaniem 

szczególnych kwalifikacji 

zawodowych; 

Art. 7 

ust. 3 

lit. e 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

e) ograniczenia ilościowe, w 

szczególności wymagania 

ograniczające liczbę możliwych 

zezwoleń lub określające 

minimalną lub maksymalną liczbę 

pracowników, kierowników lub 

przedstawicieli posiadających 

szczególne kwalifikacje 

zawodowe; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 5 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

5) ograniczeń ilościowych, w 

szczególności wymagań 

ograniczających liczbę możliwych 

zezwoleń lub określających 

minimalną lub maksymalną liczbę 

pracowników, kierowników lub 

przedstawicieli posiadających 

szczególne kwalifikacje 

zawodowe; 

 

Art. 7 

ust. 3 

lit. f 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 6 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 
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uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

f) wymogi dotyczące formy 

prawnej, własności udziałów lub 

zarządzania przedsiębiorstwem w 

zakresie, w którym wymogi te są 

bezpośrednio związane z 

wykonywaniem danego zawodu 

regulowanego; 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

6) formy prawnej, własności 

udziałów lub zarządzania 

przedsiębiorstwem w zakresie, w 

którym wymogi te są bezpośrednio 

związane z wykonywaniem 

danego zawodu regulowanego; 

Art. 7 

ust. 3 

lit. g 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

g) ograniczenia terytorialne, w 

tym gdy dany zawód jest 

regulowany w pewnych częściach 

terytorium państwa 

członkowskiego w odmienny 

sposób w stosunku do innych 

części; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 7 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

7) ograniczenia terytorialnego, w 

tym gdy dany zawód jest 

regulowany w różny sposób na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

 

Art. 7 

ust. 3 

lit. h 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 8 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 
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uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

h) wymogi ograniczające 

wykonywanie zawodu 

regulowanego łącznie lub w 

spółce osobowej oraz zakaz 

łączenia funkcji; 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

8) ograniczenia wykonywania 

zawodu regulowanego łącznie lub 

w spółce osobowej lub przez zakaz 

łączenia funkcji; 

Art. 7 

ust. 3 

lit. i 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

i) wymogi dotyczące 

ubezpieczenia lub innych środków 

osobistej lub zbiorowej ochrony w 

odniesieniu do odpowiedzialności 

zawodowej; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 9 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

9) ubezpieczenia lub innych 

środków osobistej lub zbiorowej 

ochrony w odniesieniu do 

odpowiedzialności zawodowej; 

 

Art. 7 

ust. 3 

lit. j 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 10 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

 



27 
 

j) wymagania w zakresie 

znajomości języka w stopniu 

niezbędnym do wykonywania 

zawodu; 

10) znajomości języka polskiego w 

stopniu niezbędnym do 

wykonywania zawodu; 

Art. 7 

ust. 3 

lit. k 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

k) wymogi dotyczące ustalonej 

minimalnej lub maksymalnej 

wysokości honorariów; 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 11 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

11) ustalonej minimalnej lub 

maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia; 

 

Art. 7 

ust. 3 

lit. l 

3. Do celów ust. 2 akapit pierwszy 

lit. f) państwa członkowskie 

oceniają skutki nowych lub 

zmienionych przepisów w 

połączeniu z co najmniej jednym 

z następujących wymogów, 

uwzględniając fakt, że skutki te 

mogą być zarówno pozytywne, 

jak i negatywne: 

l) wymogi dotyczące 

reklamowania się. 

T Art. 1 ust. 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 5 pkt 12 

5. W ramach oceny, w zakresie o 

którym mowa w ust. 3 pkt 6, 

uwzględnia się co najmniej jeden z 

następujących wymogów zawarty 

w przepisach regulacyjnych, 

dotyczący: 

12) reklamowania się. 

 

Art. 7 

ust. 4 

 

4. Przed wprowadzeniem nowych 

lub zmianą obowiązujących 

przepisów państwa członkowskie 

zapewniają również zgodność z 

T 

 

 

Art. 1 pkt 5 projektu 

ustawy 

 

 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50e  
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zasadą proporcjonalności 

szczegółowych wymogów 

dotyczących świadczenia 

tymczasowo lub okazjonalnie 

usług określonych w tytule II 

dyrektywy 2005/36/WE, w tym: 

a) automatycznej rejestracji 

tymczasowej bądź członkostwa 

pro forma w organizacji lub 

instytucji zawodowej, o czym 

mowa w art. 6 akapit pierwszy lit. 

a) dyrektywy 2005/36/WE; 

b) uprzedniego oświadczenia 

składanego na podstawie art. 7 

ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE, 

dokumentów wymaganych na 

podstawie ust. 2 tego artykułu lub 

wszelkich innych równoważnych 

wymogów; 

c) wymogu uiszczenia – 

wymaganego w związku z 

formalnościami 

administracyjnymi związanymi z 

dostępem do zawodów 

regulowanych lub wykonywaniem 

takich zawodów – opłaty lub 

wszelkich innych kosztów 

ponoszonych przez usługodawcę. 

 

Niniejszy ustęp nie ma 

zastosowania do środków 

przeznaczonych do zapewnienia 

1. Warunki świadczenia usług 

transgranicznych są zgodne z 

zasadą proporcjonalności. 

2.W celu zapewnienia zgodności 

warunków świadczenia usług 

transgranicznych z zasadą 

proporcjonalności, przed 

wprowadzeniem nowych lub 

zmianą obowiązujących przepisów 

w tym zakresie, przeprowadza się 

ocenę, o której mowa w art. 50b 

ust. 1, tych warunków. Przepisy 

art. 50b stosuje się odpowiednio. 

3. Przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 2, bierze się pod 

uwagę również następujące 

wymogi: 

1) automatycznej rejestracji 

tymczasowej lub tymczasowego 

członkostwa w organizacji 

zawodowej – jeżeli występuje; 

2) złożenia oświadczenia, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1, i 

dokumentów, o których mowa w 

art. 33 ust. 4; 

3) uiszczenia opłat związanych z 

rozpoczęciem świadczenia usługi 

transgranicznej i kosztów 

ponoszonych przez usługodawcę. 

 

Art. 50g. ust. 2 
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zgodności z mającymi 

zastosowanie warunkami 

zatrudnienia, które państwa 

członkowskie stosują zgodnie z 

prawem Unii. 

2. Przepisu art. 50e ust. 2 nie 

stosuje się do projektowanych 

przepisów w zakresie warunków 

zatrudnienia w ramach 

świadczenia usług 

transgranicznych, które wdrażają 

lub wykonują przepisy prawa Unii 

Europejskiej.  

Art. 7 

ust. 5 

5. W przypadku gdy przepisy, o 

których mowa w niniejszym 

artykule, dotyczą regulacji 

zawodów związanych z opieką 

zdrowotną i mają skutki dla 

bezpieczeństwa pacjentów, 

państwa członkowskie 

uwzględniają cel polegający na 

zapewnieniu wysokiego poziomu 

ochrony zdrowia ludzkiego. 

T Art. 1 pkt 5 projektu 

ustawy 

5) po rozdziale 6 dodaje się  

rozdział 6a w brzmieniu: 

 

Art. 50b ust. 7 

7. W przypadku gdy projektowane 

przepisy regulacyjne dotyczą 

zawodów związanych z opieką 

zdrowotną i mają skutki dla 

bezpieczeństwa pacjentów, 

przeprowadzając ocenę, o której 

mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę konieczność zapewnienia 

wysokiego poziomu ochrony 

zdrowia. 

 

Art. 8 Informacje i zaangażowanie 

zainteresowanych stron 

1. Przed wprowadzeniem nowych 

lub zmianą obowiązujących 

przepisów ustawodawczych, 

wykonawczych lub 

administracyjnych 

ograniczających dostęp do 

zawodów regulowanych lub 

wykonywanie tych zawodów 

N   Nie wymaga 

wdrożenia, gdyż w 

krajowym systemie 

prawa obowiązują 

odpowiednie 

przepisy w tym 

zakresie. 

W toku procesu 

legislacyjnego 

projekt aktu 
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państwa członkowskie, za pomocą 

odpowiednich środków, 

udostępniają informacje 

obywatelom, usługobiorcom i 

innym stosownym 

zainteresowanym stronom, w tym 

stronom niebędącym osobami 

wykonującymi dany zawód. 

2. Państwa członkowskie 

należycie angażują wszystkie 

zainteresowane strony oraz 

umożliwiają im przedstawienie 

uwag. W stosownych 

przypadkach i w miarę potrzeb 

państwa członkowskie 

przeprowadzają konsultacje 

publiczne zgodnie z ich 

procedurami krajowymi. 

 

normatywnego 

przedstawia się 

organizacjom 

społecznym lub 

innym 

zainteresowanym 

podmiotom albo 

instytucjom, 

których opinia jest 

pożądana z uwagi 

na treść tego 

projektu, zaś w toku 

opiniowania projekt 

przekazywany jest 

organom 

administracji 

rządowej lub innym 

organom i 

instytucjom 

państwowym, 

których zakresu 

działania projekt 

dotyczy oraz tym 

podmiotom, 

których prawo 

opiniowania wynika 

z przepisów 

odrębnych. 

§ 4 i § 31 uchwały 

nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. 



31 
 

– Regulamin pracy 

Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 

1006, z późn. zm.) 

Art. 34 ust. 3 

uchwały Sejmu 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 30 

lipca 1992 r.  – 

Regulaminu Sejmu 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (M.P. z 

2019 r. poz. 1028, z 

późn. zm.) 

Art. 79a uchwały 

Senatu 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 23 

listopada 1990 r. – 

Regulamin Senatu 

(M.P. z 2018 r. poz. 

846) 

Art. 7 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o 

działalności 

lobbingowej w 

procesie 

stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) 

Art. 9 Skuteczny środek odwoławczy N   Nie wymaga 

wdrożenia, gdyż w 
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Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność skutecznego środka 

odwoławczego w odniesieniu do 

kwestii objętych niniejszą 

dyrektywą zgodnie z procedurami 

ustanowionymi w prawie 

krajowym. 

krajowym systemie 

prawa obowiązują 

odpowiednie 

przepisy w tym 

zakresie: 

art. 63 Konstytucji 

RP (prawo do 

składania skarg), 

art. 79 Konstytucji 

RP (prawo do 

skargi 

konstytucyjnej), art. 

193 Konstytucji 

RP (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 
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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). 

Art. 10 Wymiana informacji między 

państwami członkowskimi 

1. Do celów skutecznego 

stosowania niniejszej dyrektywy 

państwa członkowskie podejmują 

niezbędne działania w celu 

zachęcania do wymiany 

informacji między państwami 

członkowskimi na temat kwestii 

objętych zakresem stosowania 

niniejszej dyrektywy, oraz na 

temat szczególnego sposobu 

regulacji danego zawodu lub 

T Art. 1 pkt 6 i 7 projektu 

ustawy 

 

Art. 1 pkt 6 
6) w art. 51 w ust. 2: 

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

4) współpraca z instytucjami Unii 

Europejskiej w sprawach 

wynikających z dyrektywy i 

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. 
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skutków takiej regulacji. Komisja 

ułatwia tę wymianę informacji. 

2. Państwa członkowskie 

informują Komisję o organach 

publicznych odpowiedzialnych za 

przekazywanie i otrzymywanie 

informacji na potrzeby stosowania 

ust. 1. 

 

UE L 173 z 09.07.2018, str. 25), 

zwanej dalej „dyrektywą 

2018/958”, w tym udział w 

pracach grup roboczych i 

komitetów Komisji Europejskiej 

oraz Rady; 

5) dokonywanie notyfikacji 

Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim w zakresie 

przewidzianym w dyrektywie i 

dyrektywie 2018/958, w tym 

przekazywanie informacji o 

zawodach regulowanych i 

właściwych organach za 

pośrednictwem bazy danych 

dotyczących zawodów 

regulowanych prowadzonej przez 

Komisję Europejską, o której 

mowa w art. 59 ust. 1 dyrektywy; 

 

b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

6) współpraca z państwami 

członkowskimi w sprawach 

wymiany informacji dotyczących 

zawodów regulowanych, w tym 

dotyczących zapewnienia 

proporcjonalności, uzasadnionego i 

niedyskryminującego charakteru 

przepisów regulacyjnych oraz ich 

skutków; 

7) współpraca z Komisją 

Europejską w sprawach 
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dotyczących uzyskania przez 

właściwe organy dostępu do bazy 

danych dotyczących zawodów 

regulowanych prowadzonej przez 

Komisję Europejską, o której 

mowa w art. 59 ust. 1 dyrektywy, 

uprawniającego do edycji tych 

danych. 

  

Art. 1 pkt 7 

7) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

Art. 52. 1. Właściwe organy 

przekazują koordynatorowi 

informacje o: 

1) zmianach lub ustanowieniu 

nowych wymogów dotyczących 

zawodów regulowanych i 

działalności regulowanych wraz z 

powodami uznania przepisów 

regulacyjnych zawierających te 

wymogi za zgodne z zasadą 

proporcjonalności i zasadą 

uzasadnionego charakteru, o 

których mowa w art. 50f; 

(…) 

2. Prezes Rady Ministrów określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób i 

terminy przekazywania informacji, 

o których mowa w ust. 1, oraz 

zakres informacji, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 i 3, kierując się 

zobowiązaniami Rzeczypospolitej 
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Polskiej wobec państw 

członkowskich i instytucji Unii 

Europejskiej wynikającymi z art. 

59 i art. 60 dyrektywy oraz art. 11 

dyrektywy 2018/958. 

3. Minister kierujący działem 

administracji rządowej właściwy w 

sprawach uznawania kwalifikacji 

zawodowych do wykonywania 

zawodu regulowanego albo 

podejmowania lub wykonywania 

działalności regulowanej 

należących do danego działu 

przekazuje koordynatorowi 

informacje o właściwych organach 

w sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych do 

wykonywania zawodów 

regulowanych oraz do 

podejmowania lub wykonywania 

działalności regulowanych 

należących do tego działu, a także 

o każdej zmianie w tym zakresie. 

Art. 11 Przejrzystość 

1. Powody uznania za 

uzasadnione i proporcjonalne 

przepisów, które zostały ocenione 

zgodnie z niniejszą dyrektywą i o 

których to powodach powiadamia 

się Komisję wraz z 

powiadomieniem o takich 

przepisach zgodnie z art. 59 ust. 5 

T Art. 1 pkt 6 lit. a, pkt 7 i 8 

oraz art. 3 projektu ustawy 

 

 

Art. 1 pkt 6 lit. a 

6) w art. 51 w ust. 2: 

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

 

4) współpraca z instytucjami Unii 

Europejskiej w sprawach 

wynikających z dyrektywy i 

dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 
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dyrektywy 2005/36/WE, są 

odnotowywane przez państwa 

członkowskie w bazie danych 

zawodów regulowanych, o której 

mowa w art. 59 ust. 1 dyrektywy 

2005/36/WE, i podawane do 

wiadomości publicznej przez 

Komisję. 

2. Państwa członkowskie i inne 

zainteresowane strony mogą 

przedkładać uwagi Komisji lub 

państwu członkowskiemu, które 

powiadomiło o przepisach i o 

powodach uznania ich za 

uzasadnione i proporcjonalne. 

Uwagi te są uwzględniane przez 

Komisję w jej sprawozdaniu 

zbiorczym sporządzanym na 

podstawie art. 59 ust. 8 dyrektywy 

2005/36/WE. 

 

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”, w tym udział w 

pracach grup roboczych i 

komitetów Komisji Europejskiej 

oraz Rady; 

5) dokonywanie notyfikacji 

Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim w zakresie 

przewidzianym w dyrektywie i 

dyrektywie 2018/958, w tym 

przekazywanie informacji o 

zawodach regulowanych i 

właściwych organach za 

pośrednictwem bazy danych 

dotyczących zawodów 

regulowanych prowadzonej przez 

Komisję Europejską, o której 

mowa w art. 59 ust. 1 dyrektywy; 

 

Art. 1 pkt 7 
7) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

 

Art. 52. 1. Właściwe organy 

przekazują koordynatorowi 

informacje o: 
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1) zmianach albo ustanowieniu 

nowych wymogów dotyczących 

zawodów regulowanych i 

działalności regulowanych wraz z 

powodami uznania przepisów 

regulacyjnych zawierających te 

wymogi za zgodne z zasadą 

proporcjonalności i zasadą 

uzasadnionego charakteru, o 

których mowa w art. 50f; 

(…) 

2. Prezes Rady Ministrów określi, 

w drodze rozporządzenia, sposób i 

terminy przekazywania informacji, 

o których mowa w ust. 1, oraz 

zakres informacji, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 i 3, kierując się 

zobowiązaniami Rzeczypospolitej 

Polskiej wobec państw 

członkowskich i instytucji Unii 

Europejskiej wynikającymi z art. 

59 i art. 60 dyrektywy oraz art. 11 

dyrektywy 2018/958. 

 

Art. 1 pkt 8 

8) po art. 52 dodaje się art. 52a i 

art. 52b w brzmieniu: 

 

Art. 52b. Podmiot opracowujący 

projekt aktu normatywnego 

zawierającego przepisy 

regulacyjne przekazuje 
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koordynatorowi informację o tym 

projekcie oraz o przeprowadzeniu 

ocen, o których mowa w art. 50b 

ust. 1, art. 50c ust. 1 i art. 50d  . 

 

Art. 3 

Art. 3. Podmioty obowiązane lub 

upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów, do 

opracowania projektu aktu 

normatywnego zawierającego 

przepisy regulacyjne, które w dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy 

opracowują projekty aktów 

normatywnych zawierających 

przepisy regulacyjne w rozumieniu 

art. 5 pkt 3 ustawy zmienianej w 

art. 1, zwane dalej „przepisami 

regulacyjnymi”, przekażą 

koordynatorowi informację, o 

której mowa w art. 52b ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w 

terminie 7 dni od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy. 

Art. 12 Przegląd 

1. Do dnia 18 stycznia 2024 r., a 

następnie co pięć lat, Komisja 

przedkłada Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie z wdrożenia i 

wyników działania niniejszej 

N    
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dyrektywy, w tym między innymi 

zakresu jej stosowania i 

skuteczności. 

2. W stosownych przypadkach do 

sprawozdania, o którym mowa w 

ust. 1, dołącza są odpowiednie 

wnioski ustawodawcze. 

 

Art. 13 Transpozycja 

1. Państwa członkowskie 

wprowadzają w życie przepisy 

ustawodawcze, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy 

w terminie do dnia 30 lipca 

2020 r. Niezwłocznie 

powiadamiają o tym Komisję. 

Przepisy przyjęte przez państwa 

członkowskie zawierają 

odniesienie do niniejszej 

dyrektywy lub odniesienie takie 

towarzyszy ich urzędowej 

publikacji. Sposób dokonywania 

takiego odniesienia określany jest 

przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie 

przekazują Komisji teksty 

podstawowych przepisów prawa 

krajowego w dziedzinie objętej 

zakresem niniejszej dyrektywy. 

T Art. 7 Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z 

dniem 30 lipca 2020 r. 

 

Art. 14 Wejście w życie N    
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Niniejsza dyrektywa wchodzi w 

życie dwudziestego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Art. 15 Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana 

jest do państw członkowskich. 

N    

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI 

Jedn. red. Treść przepisu projektu ustawy Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 pkt 

3 lit. a 

3) w art. 2: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

W zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 1–3, przepisy ustawy stosuje się do: 

Przepis o charakterze technicznym 

Art. 1 pkt 

9 

9) w art. 53 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „o którym mowa” zastępuje się wyrazami „o których 

mowa”. 

Przepis o charakterze technicznym 

Art. 2 Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania 

kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania 

lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu przekaże 

koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach 

regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu 

dalej „koordynatorem”, informację o właściwych organach, o której mowa w art. 52 ust. 

3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Przepis dostosowujący 

Art. 4 Do postępowań dotyczących wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących 

przepisów regulacyjnych lub przepisów dotyczących warunków świadczenia usług 

transgranicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy rozdziału 6a, art. 52a i art. 52b ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Przepis przejściowy 

Art. 6 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

Przepis przejściowy 



42 
 

wydanych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. 
 


