
 

Podstawa prawna:  

 

1. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych  

2. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie zaświadczenia 

stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP (Dz. U. Nr .90, poz. 

549)  

4. Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie powołania 

Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w 

zawodach regulowanych i działalnościach (M.P. Nr 89, poz. 776)  

5. Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w 

sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją 

uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach (M.P. Nr 48, poz. 706)  

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zakresu i 

terminów składania informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych i 

działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 

185, poz. 1147)  

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie 

przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (Dz. U. Nr 223, poz. 1470)  

8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w 

sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania 

kwalifikacji zawodowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1151) oraz zmiana w: Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1312)  

9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia 

zawodów, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji 

(Dz. U. Nr 38, poz. 302)  

10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie 

zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu 

adaptacyjnego lub testu umiejętności (Dz. U. Nr 164, poz. 1311)  

11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 

wskazania ośrodka informacji właściwego do informowania w sprawach związanych z 

uznawaniem kwalifikacji zawodowych oraz ustalenia szczegółowego zakresu zadań ośrodka (Dz. 

U. Nr 98, poz. 821) 

12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia 

zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie 

uznania kwalifikacji (Dz. U. poz. 339)  
 

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii 

Sejmu RP na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/ 
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