Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu
rzecznika patentowego
Status opisu: Do weryfikacji Pracownika Instytucji

Elementy opisu usługi
1. Informacje podstawowe
Typ opisu: Pełen opis
Identyfikator usługi: 1220
Nazwa skrócona: Uznawanie kwalifikacji rzecznika patentowego

2. Daty
Data pierwszej publikacji: 2015-11-09
Data aktualizacji: 2017-01-30
Autor wersji: Magdalena Stachowicz

3. Krótkie wprowadzenie
Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika
patentowego i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż
wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

4. Możliwość wykonania usługi drogą elektroniczną - tylko usługi
zapewniające pełną transakcyjność
Link do e-usługi:
https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/id/1220/procedura,wniosek;template=GEN1
Opis e-usługi: Skorzystaj z kreatora Elektronicznego Punktu Kontaktowego

5. Co powinieneś wiedzieć i kto może załatwić sprawę
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu, którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej)
kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, mogą ubiegać się o
uznanie swoich kwalifikacji w Polsce i pracować w swoim zawodzie.
Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:











członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej;
cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium
w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca
zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub
udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii
Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz
posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu
wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu
prowadzenia badań naukowych.

6. Co zrobić krok po kroku
KROK 1
Informacje podstawowe:
Tytuł: Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych
Typ kroku: Złożenie wniosku
Termin:
Nie dotyczy
Opis kroku:
Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. wykształcenie,
doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią
tłumaczenia na język polski oraz dowód wniesionej opłaty.
Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za
pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce
pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz wyznaczać pełnomocnika jeśli
wybierzesz elektroniczny sposób załatwienia sprawy.

Opłata:

Krok posiada opłatę: TAK
Kwota: 700 PLN
Opis: Opłatę wpłać na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju.
Dokumenty:
Dokument: Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania
zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
Kontekst: Dokument wejściowy
Forma: Oryginał
Dokument: Dokument potwierdzający uprawnienia wnioskodawcy do
wykonywania zawodu regulowanego
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Świadectwo potwierdzające doświadczenie zawodowe
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Dokument potwierdzający tożsamość
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty
potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zawodu regulowanego
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Dokument potwierdzający korzystanie przez wnioskodawcę z pełni
praw publicznych
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu z pełni praw
publicznych
Kontekst: Załącznik
Forma: Oryginał
Dokument: Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych

Kontekst: Załącznik
Forma: Oryginał
Dokument: Dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną
Kontekst: Załącznik
Forma: Kopia
Dokument: Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej postawy etycznej,
niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego
Kontekst: Załącznik
Forma: Oryginał
Dokument: Oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu
niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego
Kontekst: Załącznik
Forma: Oryginał
Dokument: Dowód uiszczenia opłaty
Kontekst: Załącznik
Forma: Oryginał
Dodatkowe informacje do dokumentów:







Wniosek złóż w języku polskim. Pozostałe dokumenty złóż w języku
polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski.
W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia
postępowania Ministerstwo Rozwoju może wymagać kopii tłumaczenia
dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na
język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów
potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
Dokumenty wymienione powyżej załącz w formie kopii. Oryginały
dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do
stwierdzenia pełni praw publicznych właściwe są przepisy państwa,
którego obywatelstwo posiada dana osoba.
Jeżeli w państwie wnioskodawcy nie jest wydawany dokument
potwierdzający nienaganną postawę etyczną lub/oraz dokument
potwierdzający korzystanie przez wnioskodawcę z pełni praw
publicznych, to dowodami w postępowaniu w sprawie uznania
kwalifikacji są oświadczenia wnioskodawcy złożone w formie i trybie
określonym w przepisach tego państwa. Dokumenty potwierdzające
posiadanie odpowiedniej postawy etycznej, niezbędnej do wykonywania
zawodu regulowanego oraz korzystanie przez wnioskodawcę z pełni praw
publicznych muszą zostać przedłożone nie później niż w terminie trzech
miesięcy od dnia ich wydania.

Możliwość wykonania usługi drogą elektroniczną:
[BRAK]

KROK 2
Informacje podstawowe:
Tytuł: Ministerstwo sprawdzi twoje dokumenty
Typ kroku: Inny
Termin:
1 miesiąc.
Opis kroku:
Urząd w ciągu miesiąca zawiadomi cię, że otrzymał twój wniosek.
Jeśli urząd stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w terminie 7 dni pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy uzupełnisz dokumenty w
niepełny sposób lub złożone przez ciebie dokumenty zawierają nieprecyzyjne
zapisy odnośnie wykonywanych czynności, urząd ponownie wezwie cię do ich
uzupełnienia lub uściślenia.
Opłata:
Krok posiada opłatę: NIE
Dokumenty:
Dokument: Potwierdzenie otrzymania wniosku
Kontekst: Dokument wyjściowy
Forma: Oryginał
Możliwość wykonania usługi drogą elektroniczną:
[BRAK]
KROK 3
Informacje podstawowe:
Tytuł: Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz przystąpić do testu
umiejętności
Typ kroku: Inny
Termin:
Nie dotyczy
Opis kroku:
Urząd sprawdzi twój program kształcenia, szkolenia oraz doświadczenie
zawodowe.

W wyniku analizy dokumentów urzędnik stwierdza, że:
a) masz odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych
albo
b) nie masz odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych
albo
c) musisz przystąpić do testu umiejętności, jeśli twoje kwalifikacje są niepełne.
Jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje, Ministerstwo Rozwoju wyśle ci
postanowienie stwierdzające konieczność przystąpienia do testu umiejętności. W
postanowieniu urząd określi szczegółowy zakres testu umiejętności.
Ministerstwo Rozwoju zapewni ci możliwość przystąpienia do testu umiejętności
najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia. Za test
musisz zapłacić.
Obecnie nie ma przepisów wykonawczych, regulujących zasady i tryb
przeprowadzania testu umiejętności.
Opłata:
Krok posiada opłatę: NIE
Dokumenty:
Dokument: Postanowienie o stwierdzeniu konieczności przystąpienia do testu
umiejętności
Kontekst: Dokument wyjściowy
Forma: Oryginał
Możliwość wykonania usługi drogą elektroniczną:
[BRAK]
KROK 4
Informacje podstawowe:
Tytuł: Dostaniesz decyzję o uznaniu kwalifikacji lub decyzję odmowną
Typ kroku: Inny
Termin:
Nie dotyczy
Opis kroku:

[BRAK - informacja wymagana]
Opłata:
Krok posiada opłatę: NIE
Dokumenty:
Dokument: Decyzja o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika
patentowego
Kontekst: Dokument wyjściowy
Forma: Oryginał
Możliwość wykonania usługi drogą elektroniczną:
[BRAK]

7. Instytucje związane z usługą
Instytucja centralna: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja akceptująca: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Instytucje realizujące: Ministerstwo Rozwoju

8. Zasięg realizowania usługi ze względu na właściwość miejscową
Dla przedsiębiorców: nie dotyczy
Dla obywateli: nie dotyczy

9. Osoba akceptująca opis usługi
Imię: Maria
Nazwisko: Sznuk-Olewczyńska
Komórka organizacyjna (departament / wydział): Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej
Telefon: 22 579 03 34
Email: msznuk-olewczynska@uprp.pl

10. Ile będziesz czekać na załatwienie sprawy
Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty.
Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym
poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz podejść do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie
zawieszony aż do dnia, w którym Ministerstwo Rozwoju otrzyma wynik twojego testu
umiejętności.

11. Jak możesz się odwołać
Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na złożenie wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
Po rozpatrzeniu wniosku, urząd wyda decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości lub
w części albo utrzyma decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy –
możesz złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju.

12. Warto wiedzieć
Wpisz się na listę
Jak otrzymasz decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji w Polsce, złóż wniosek o wpis na
listę rzeczników patentowych. Po wpisaniu na listę możesz rozpocząć pracę w swoim
zawodzie.
Wniosek o wpis na listę złóż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o uznaniu
kwalifikacji.

Jakim tytułem możesz się posługiwać
Po uznaniu kwalifikacji oraz wpisie na listę rzeczników patentowych możesz posługiwać
się tytułem „rzecznik patentowy”.

Ubezpiecz się
Rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych jest uprawniona do przeprowadzania kontroli
spełnienia tego obowiązku. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w
odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte
umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.

13. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Dotyczy wybranych PKD
Kod PKD: 6910Z

14. Klasyfikacja usługi
Typ usługi: Uznawanie kwalifikacji zawodowych
Kategoria: Zakładanie działalności
Zawody: Rzecznik patentowy
Katalog: Patenty
Rodzaj: Uznawanie kwalifikacji

15. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w
sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności
regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w
sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej
znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru
między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest
wyłączone

16. Opłaty
Usługa jest bezpłatna: NIE

17. Lista powiązanych poradników
Uznawanie kwalifikacji zawodowych (OPUBLIKOWANY)

18. Lista powiązanych publikacji
[BRAK]

19. Usługi podobne
Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na
które został udzielony patent
Wpis na listę rzeczników patentowych

20. Cykl życia
Cykl życia działalności związanej z uznaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu
rzecznika patentowego
Usługa związana z rozpoczęciem tej działalności:
Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego

21. Słowa kluczowe
Słowa kluczowe (tagi): uznawanie kwalifikacji rzecznika patentowego, uznanie
kwalifikacji rzecznika patentowego, rzecznik patentowy, jak zostać rzecznikiem
patentowym? kto uznaje kwalifikacje rzecznika patentowego? cudzoziemiec rzecznikiem
patentowym jak będąc cudzoziemcem zostać rzecznikiem patentowym?
Dodatkowe słowa kluczowe: wniosek o uznawanie kwalifikacji rzecznika patentowego
wpis na listę rzeczników patentowych ślubowanie rzecznika patentowego zawód rzecznika
patentowego patent patenty jak uzyskać wpis na listę rzeczników patentowych? inżynier,
prawnik świadczący pomoc prawną i techniczną rzecznikiem patentowym patentowe

22. Komentarze i pliki - pole niewidoczne na portalu
INSTYTUCJAMI AKCEPTUJĄCYMI PROCEDURĘ UZNAWANIA
KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU RZECZNIKA
PATENTOWEGO SĄ:
1) URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2) POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych
Art. 19.
1. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto:
1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
4) ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu
rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze;

5) odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie;
6) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 31.
2. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany także obywatel państwa
członkowskiego, który:
1) spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2 i 3;
2) nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uznane zgodnie z
ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
3) posługuje się językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umożliwiającym w ramach
wykonywania zawodu występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach
przed
Urzędem
Patentowym,
a
także
w
postępowaniu
sądowym
i
sądowoadministracyjnym.

Art. 20.
1. Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych, o którym mowa w art. 18 ust. 4,
składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.
2. Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych, składany przez osoby, o których
mowa w art. 19 ust. 2, składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji w
sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zawodu rzecznika patentowego.
3. Osoby, o których mowa w art. 19 ust. 2, do wniosku o wpis na listę rzeczników
patentowych dołączają decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego.
4. Prezes Urzędu Patentowego wydaje decyzję o odmowie wpisu na listę rzeczników
patentowych w przypadku:
1) złożenia wniosku o wpis po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 albo 2;
2) wystąpienia w stosunku do osoby składającej wniosek o wpis okoliczności, o których
mowa w art. 23a ust. 1.
5. Osoba, której zgodnie z ust. 4 pkt 2 wydano decyzję o odmowie wpisu na listę
rzeczników patentowych, może ponownie złożyć wniosek o wpis w terminie sześciu
miesięcy od dnia ustania okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. Przepis ust. 4 pkt
1 stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Art. 2.
1. Przepisy ustawy stosuje się do:
1)

obywateli polskich,

2)

obywateli państw członkowskich,

3)
członków rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z
2015 r. poz. 1274),
4)
obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.),
5)

cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą,

6)
cudzoziemców, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami rodziny
cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
7)
obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
8)
obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub
prawem krajowym i mają prawo do wykonywania pracy oraz posiadają dokument
pobytowy wydany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca
2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw
trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli państw
trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym,
9)
obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach
– posiadających kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 1 pkt 1.
2. W zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przepisy ustawy stosuje się również do
obywateli polskich posiadających kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów

regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, nabyte
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3.
Do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz
do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, nabytych w państwach
członkowskich, stosuje się przepisy ustawy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Art. 6.
1. Organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania
działalności regulowanych jest organ:
1)
o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.), albo
2)
wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 3 albo art. 33a ust. 4–6
ustawy, o której mowa w pkt 1, albo
3)

wskazany w przepisach regulacyjnych

– zwany dalej „właściwym organem”.
Art. 11.
Do postępowania w sprawach uregulowanych w rozdziałach 2 i 4–6 stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267, z późn. zm.), o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
Rozdział 2
Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej
Art. 13.
1. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej
w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „postępowaniem w sprawie uznania
kwalifikacji”, wszczyna się na wniosek zawierający informacje dotyczące:
1)

imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2)

obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3)
określenia zawodu regulowanego albo działalności regulowanej oraz formy i okresu
jej wykonywania w państwie członkowskim;

4)

posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5)

ukończonego kształcenia regulowanego;

6)

wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

2. Wnioski w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim.
Dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku
wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla
przeprowadzenia postępowania właściwy organ może wymagać tłumaczenia dokonanego
przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w
państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku
dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Okresy wykonywania działalności w państwie członkowskim dokumentuje się przez
przedłożenie świadectwa albo zaświadczenia, wydanych przez upoważniony organ
administracji albo organizacji zawodowej, stwierdzających charakter, okres i rodzaj
wykonywanej działalności.
4. Wnioski w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji składa się na formularzach
udostępnianych na stronie internetowej właściwego organu lub ośrodka wsparcia, o
którym mowa w art. 53 ust. 1. Formularze można składać także drogą elektroniczną, za
pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w ustawie z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.).
5. Właściwy organ zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w postępowaniu w
sprawie uznania kwalifikacji w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku
stwierdzenia braków formalnych wniosku właściwy organ wzywa wnioskodawcę do ich
uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.
6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
1)

wzory formularzy wniosków w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji,

2)

wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków,

3)

sposób składania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2

– biorąc pod uwagę zróżnicowanie zakresu wniosku w przypadku wnioskodawców
ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
regulowanego i wnioskodawców ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych do
podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej oraz zapewnienie możliwości
złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej.
Art. 14.
Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub

wykonywania działalności regulowanej, zwanej dalej „decyzją w sprawie uznania
kwalifikacji”, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi
się na rachunek bankowy właściwego organu.
Art. 15.
1. Jeżeli przepisy regulacyjne wymagają do uzyskania prawa wykonywania zawodu
regulowanego albo działalności regulowanej decyzji albo opinii organów organizacji
zawodowych, organy te uczestniczą w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji na
prawach strony.
2. Decyzje w sprawie uznania kwalifikacji wiążą organizacje zawodowe właściwe
w sprawach wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania
działalności regulowanej.
Art. 19.
1. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji właściwy organ uznaje kwalifikacje
zawodowe nabyte w państwie wnioskodawcy na którymkolwiek z poziomów, o których
mowa w art. 18 ust. 2–6.
2. Właściwy organ może odmówić uznania kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy,
który posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie pierwszym, jeżeli w Rzeczypospolitej
Polskiej jest wymagane posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiadających poziomowi
piątemu.
Art. 20.
1. Właściwy organ, w drodze postanowienia, może uzależnić wydanie decyzji w sprawie
uznania kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub
przystąpienia przez niego do testu umiejętności w przypadku, gdy zakres:
1)
kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu
w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy
lub
2)
zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu
w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie
wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami
regulacyjnymi
– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas
zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te
różnice.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ określa zakres testu
umiejętności lub zakres i czas trwania stażu adaptacyjnego, mając na uwadze konieczność
wyrównania różnic w zakresie kształcenia lub szkolenia, lub zawodu w stopniu
niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub
wykonywania działalności regulowanej.
3. Staż adaptacyjny odbywa się w języku polskim.
4. Staż adaptacyjny nie może trwać dłużej niż trzy lata.
5. Właściwy organ zapewnia wnioskodawcy możliwość przystąpienia do testu
umiejętności nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia nałożenia na niego tego
obowiązku.
6. Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
7. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu
umiejętności.
Art. 21.
1. Właściwy organ zobowiązuje wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego albo do
przystąpienia do testu umiejętności, zgodnie z wyborem wnioskodawcy.
2. Uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego
a przystąpieniem do testu umiejętności może zostać wyłączone:
1)

w przypadku zawodów regulowanych:

a)
których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, a ich
zasadniczą i trwałą cechą jest udzielanie porad i pomocy prawnej związanej z jego
stosowaniem albo
b)
w stosunku do których Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek
Rzeczypospolitej Polskiej o wyłączenie tego uprawnienia wnioskodawcy, albo
c)
do wykonywania których jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na
poziomie trzecim, a wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie
pierwszym, albo
d)
do wykonywania których jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na
poziomie czwartym albo piątym, a wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe na
poziomie drugim;
2)
jeżeli wnioskodawca zamierza wykonywać działalność regulowaną na własny
rachunek albo na stanowisku kierownika przedsiębiorstwa, w przypadku gdy do podjęcia
lub wykonywania tej działalności jest wymagane posiadanie specjalistycznej wiedzy
z zakresu prawa polskiego.

3. W przypadku gdy wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe na poziomie
pierwszym, a do wykonywania zawodu regulowanego jest wymagane posiadanie
kwalifikacji zawodowych na poziomie czwartym, właściwy organ może zobowiązać
wnioskodawcę zarówno do odbycia stażu adaptacyjnego, jak i do przystąpienia do testu
umiejętności.
4. Wyłączenie uprawnienia do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a
przystąpieniem do testu umiejętności wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego,
a w szczególności:
1)
wskazania wymaganego poziomu kwalifikacji zawodowych oraz poziomu
kwalifikacji zawodowych posiadanego przez wnioskodawcę;
2)
określenia różnic, o których mowa w art. 20 ust. 1, z uwzględnieniem możliwości
ich wyrównania.
5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, a także określi dla każdego z nich
obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na
uwadze konieczność zapewnienia znajomości prawa polskiego na poziomie
gwarantującym właściwą ochronę interesów korzystających z porad i pomocy prawnej
świadczonych przez osoby, które ubiegają się o uznanie kwalifikacji zawodowych do
wykonywania tych zawodów.
6. Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz zawodów, o których mowa w ust. 2 pkt
1 lit. b.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw szkolnictwa wyższego, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje
działalności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określając dla każdego z nich obowiązek
odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, mając na uwadze
konieczność zapewnienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa polskiego na poziomie
gwarantującym właściwe wykonywanie tych działalności regulowanych.
Art. 22.
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 określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania
nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób
ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za
jego odbywanie,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych
przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu
umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie

– uwzględniając odrębności w wykonywaniu zawodów regulowanych albo działalności
regulowanych w państwach członkowskich oraz specyfikę i szczególne wymagania
dotyczące wykonywania zawodów regulowanych albo podejmowania lub wykonywania
działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 25.
1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w terminie trzech
miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych
dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji może być przedłużony o miesiąc.
2. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu
umiejętności, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania
przez właściwy organ oceny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22.
Art. 26.
Osobom, którym zostały uznane kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu
regulowanego albo do podjęcia lub wykonywania działalności regulowanej, zapewnia się
prawo wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej tego zawodu albo tej działalności na
takich samych zasadach jak osobom, które uzyskały kwalifikacje zawodowe do ich
podejmowania lub wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 27.
1. Osoba, której zostały uznane kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu
regulowanego albo do podjęcia lub wykonywania działalności regulowanej, posługuje się
tytułem ustalonym dla danego zawodu albo działalności w Rzeczypospolitej Polskiej lub
jego skrótem.
2. W przypadku gdy używanie tytułu ustalonego dla danego zawodu regulowanego albo
działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest uzależnione od przynależności
do organizacji zawodowej albo od decyzji uprawnionego organu, o której mowa w art. 7,
wnioskodawca ma prawo używać tego tytułu lub jego skrótu odpowiednio po uzyskaniu
członkostwa w organizacji albo po uzyskaniu decyzji organu.
Art. 29.
1. Osoba, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego albo
podjęcia lub wykonywania działalności regulowanej podlegają uznaniu, jest obowiązana
posiadać znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego
zawodu albo działalności.
2. Weryfikacja znajomości języka polskiego może być dokonana po wydaniu decyzji
w sprawie uznania kwalifikacji albo po wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej,
w przypadku osób wykonujących:
1)

zawody mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów;

2)
inne zawody – jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do wystarczającej do
wykonywania zawodu regulowanego albo działalności regulowanej znajomości języka
polskiego.
3. Weryfikacji znajomości języka polskiego dokonuje się na wniosek osoby, o której
mowa w ust. 1.
4. Za weryfikację znajomości języka polskiego jest pobierana opłata, której wysokość
ustala jednostka przeprowadzająca weryfikację, biorąc pod uwagę poniesione koszty.
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 może określić, w
drodze rozporządzenia:
1)
zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędnej do
wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej,
2)

sposób i tryb przeprowadzania weryfikacji znajomości języka polskiego,

3)

jednostki przeprowadzające weryfikację znajomości języka polskiego,

4)
sposób ustalania oraz wnoszenia opłaty za przeprowadzenie weryfikacji znajomości
języka polskiego,
5)
wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji
znajomości języka polskiego
– mając na względzie zakres czynności zawodowych wykonywanych w ramach danego
zawodu regulowanego lub działalności regulowanej, a także przejrzystość procesu
weryfikacji znajomości języka polskiego, w tym możliwość ponownego poddania się
weryfikacji w przypadku jej negatywnego wyniku.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia
2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie
wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których
uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a
przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone
§ 1. Zawodami regulowanymi, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości
prawa polskiego, a ich zasadniczą i trwałą cechą jest udzielanie porad i pomocy prawnej
związanej z jego stosowaniem, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru
między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest
wyłączone, są zawody:
1) doradcy podatkowego;
2) rzecznika patentowego.

§ 2. W przypadku zawodów regulowanych, o których mowa w § 1, określa się obowiązek
przystąpienia do testu umiejętności.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada
2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo
podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w
Rzeczypospolitej Polskiej
§ 3. Określa się wzór formularza wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do:
1)
wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik n
r 1 do rozporządzenia,
zawierający wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;

