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Warszawa, 15 lipca 2016 r.

Szahowny Pan
DrJarostawGOWIN
Wiceprezes Rady Ministrow
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Dotyczy:

projektu

rozpoiz^dzenia

Minlstra

Nauki

i Szkolnictwa wyzszego w sprawie wykazu

zawodow

reguiowanych, ktdrych wykonywanie wymaga doktadnej znajomosci prawa polsklego, w przypadku ktbrych
uprawnienie do dokonania wyboru mi^dzy odbyciem stazu adaptacyjnego a przystqpieniem do testu umiej^oScI
jest wyt^czone (projekt z dnia 16 czerwca 2016 r., pismo o znaku DP.1201.10.2016.5)

Problematyka

uznawania

kwalifikacji zawodowych

zostaia

uregulowana

w

dyrektywie

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie uznawania
l<walifil<acji zawodowych (Dz.Urz.UE. L Nr 255, str. 22). Zgodnie z pkt. 15 preambuiy wymienionej
dyrektywy: „W przypadku braku harmonizacji minimalnych wymogow w zakresie wyksztatcenia,
wymaganego

do dost^pu do zawodow obj^tych systemem ogolnym, przyjmuj^ce

Pahstwo

Czionkowskie powinno miec mozliwosc wprowadzenia srodka wyrownawczego. Srodek ten powinien
bye proporcjonalny i uwzgl^dniac, w szczegolnosci, doswiadczenie zawodowe wnioskodawcy.
Doswiadczenie pokazuje, ze pozostawienie migrantowi mozliwosci wyboru, zdania testu umiej^tnoSci
b^dz odbycia stazu adaptacyjnego stanowi wystarczaj£[cq^ gwarancj? stwierdzenia poziomu jego
kwalifikacji, diatego odstqpienie od tego wyboru musi bye w kazdym przypadku uzasadnione istotnym
wymogiem interesu publieznego".
W mysl art. 14 ust. 2 w/w dyrektywy, jezeli Panstwo cztonkowskie wprowadzi wymog odbycia
stazu adaptacyjnego lub przystcipienia do testu umiej^tnosci zasadniczo musi umozliwic wnioskodawcy
wybor pomi^zy odbyciem stazu adaptacyjnego, a zdaniem testu umiej^tnosci. Jednakze od zasady
umozliwienia wnioskodawcy wyboru pomi^dzy odbyciem stazu adaptacyjnego a zdaniem testu
umiej^tnosci wprowadzono odst^pstwo. Zgodnie z art. 14 ust. 3 dyrektywy: „W drodze odst^pstwa od
okreslonej w ust. 2 zasady umozliwienia wnioskodawcy wyboru, w odniesieniu do zawodow, ktorych
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wykonywanie wymaga, dokladnej znajomosci prawa krajowego i w odniesieniu do, ktorych udzielanie
porad lub pomocy zwisizanej z prawem krajowym jest zasadnicz^ i trwal^ cech^ dzialalnosci
zawodowej, przyjmujc|ce Panstwo Gztonkowskie moze samo wyznaczyc staz adaptacyjny lub test
umiej^tnosci".
Opiniowany projekt rozporz^dzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu zawodow
regubwanych, ktorych wykonywanie wymaga dokiadnej znajomosci prawa poiskiego, w przypadku
ktorych uprawnienie do dokonania wyboru nii^dzy odbyciem stazu adaptacyjnego a przyst^ieniem do
testu umiejetnosci jest wy^aczone stanowi wykonaniejuppwaznienia zawartego w, art. 21, ust. 5 ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania, kwalifikacji'zawodowych nabytych w panstwach
czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.\}. z 2016 r., poz. 65),; Mora implementowala przepisy Dyrektywy
Rady i Parlamentu Europejskiego nr 2005/36/WE z : d n i a J wrzesnia 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych w zakresie systemu ogdlhego iswiadczeniauslug tfansgranicznych.
Na mocy przepisow powolanej .ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. niinister wtasciwy do spraw
szkolnictwa

wyzszego

zostaf

upowaihiony

do

okresienia

.wykazu

zawodow^ regulowanych,

w odniesieniu do ktorych moze zostac wy%zone uprawnienie whioskodawcy do wyboai tzw. srodka
wyrownawczego w postaci stazu adaptacyjnego albo testu umiejetnosci, Przedmiotowy,projekt zaklada,
ze zawodami regulowanymi, ktorych wykonywanie wymaga' dokladnej znajomosci prawa poiskiego,
a ich zasadnicz^i tnwal^ cech^jest udzielanie. porad i pomocy'prawnej'zwi^zanej

stosowaniem,

w przypadku ktorych uprawnienie do dbkonania wyboru mi^dz/ odbyciem stazu adaptacyjnego
a przyst^ieniem do testu umiej^thoSci jest wyl^czone, b^d^ zawody doradcy podatkowego i rzecznika
patentowego.
Na mocy przepis6w ustawy'z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii:Eurbpejskiej (Dz.{J. z 2016 r.,fpoz. 65) Minister
wiasciwy do spraw szkolnictwa.wyzszego uprawriiony jest rpwniez okreslic rodzaj srodka, jaki moze bye
stosowany w toku post^powania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w zawodach
wymtenionych w rozporzc[dzeniu. Zgodnie z § 2 opinibwanego rozporz^dzeriia srodklem tym b^zie
wyt^cznie testumiej^tnosci.
Jak juz wsponihiano, przepisy^ dyrektywy dotycz^ce' mozliwosci wyi^czenia uprawnienia do
wyboru stazu adaptacyjnego albo testu unilej^tnosci stanowisi odst^pstwo; od zasady uriiozliwlenia
wnioskodawcy wybonj, powinny bye zatem interpretowane zaw^zaj^co: Wylsipzenie takie moze bye
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stosowane jedynie w odniesieniu do zawodow, ktorych wykonywanie wymaga doktadnej zhajomo^ci
prawa krajowego i w odniesieniu do ktorych udzielanie porad lub pomocy zwi^zanej z prawem krajowym
jest zasadnicz^ i trwaict.cech^ dziatainosci zawodowej. Obie powyzsze przeslanki musz^ bye spetnione
t^cznie.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podaikowym (j.t. Dz. U. z 2016
r. poz. 794) czynnosci doradztwa podatkowego obejmuj^: udzielanie podatnikom, platnikom
i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjasnieri z zakresu ich obowiaizkow
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej zwi^zanej z tymi obowi^kami;
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatnikow, platnikow i inkasentow, k s i ^ rachunkowych, k s i ^
podatkowych i innych ewidencji do celow podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
sporz^dzanie, w imieniu i na rzecz podatnik6w, platnikow i inkasentow, zeznah i.deklaracji podatkowych
lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; reprezentowanie podatnik6w, platnikow i inkasent6w
w post^powaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie s^dowej kontroli decyzji,
postanowiert i innych aktow administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1_.
Z kolei w mysl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o rzecznikach patentowych
(j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 221) zawod rzecznika patentowego polega na swiadczeniu pomocy
w sprawach wlasnosci przemysiowej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, rzeczhik swiadczy nie tyiko
pomoc prawn^ lecz rowniez technicznq_. Nalezy zatem zauwazyc, ze o ile wykonywanie zawodu
doradcy podatkowego wymaga doWadnej znajdmosci prawa krajowego i w odniesieniu do w/w zawodu
udzielanie porad lub. pomocy zwi^zanej z prawem krajowym jest zasadnicz^ i trwai^ cech^ dziaialnosci
zawodowej^otyle w stbsUnku do zawodu rzecznika patentowego dmga przeslanka nie jest spelniona.
Wyrazbny",wr,uzasad^

do projektu rozporz^dzenia pogl^d, iz: „Uczestnictwo w stazu

adaptacyjnym, rozuniianym jako wykonywanie zawodu regulowanego w ramach stosunku pracy albo na
podstawie umowy cywilnoprawnej, pod nadzorem wykwalifikowanego przedstawiciela tego zawodu,
z mozliwosciEi odbycia dodatkowego szkolenia (art. 5 pkt 13 ustawy) nie gwarantuje nalezytego
sprawdzenia gruntownej i specjalistycznej wiedzy z roznych gal^zi polskiego prawa, ktorych znajomosc
jest niezb^dna do wykonywania danego zawodu w Polsce" nie zostal nalezycie uzasadniony. Ponadto
w uzasadnieniu do projektu opiniowanego rozporz^dzenia, zast^puj^cego dotychczas obowi^zuj^ce
rozporz^dzenie o tozsamej regulacji nie wskazano, ilu rzecznikow patentowych z innych krajow UE
przyst^ito

dot^d

w

Polsce

do

testu

kwalifikacji, wymaganego

dotychczas
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rozporz^dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 18 wrzesnia 2009 r. w sprawie
zawodow regulowanych, w pnypadku

ktorych jest

wyfs[Czone uprawnienie do wyboru stazu

adaptacyjnego a/bo testu uniiejqtno^ci {Dz, U. Nr 164; poz. 1311). Z.zalcjczonej do projektu Oceny
Skutkow Regulacji nie vvypika, jak problem zostai rozwqzany w innych krajach cztenkowskich UE,
bowiem nie.podano na ten temat zadnych informacji poza lakonicznym i oczywistym stwierdzeniem, ze
..kazde pahstwo ma mozliwosc wskazania rzawpdow regulowanych,; ktore spelniaj^ kryteria okreslone
w dyrektywie 2005/36/WE, w ktorych wyl^czona zostanie mozliwosc wyboru pomi^dzy stazem
adaptacyjnym i.testem umiej^tnosci".
Swiadczenie pomocy prawnej przez rzecznika nie jest zasadnicz^ cech^' jego dziaialnosci
zawodowej. Rzecznik patentowy poza pomocy prawn^.swiadczy przede wszystkim pomoc techniczn£(,
ktora polega w szczegolno^ci na opracowywaniu opis6w technicznych zgtoszeri do. ochrony
przedmiotow dziaialnosci tworczej przeznaczonych do przemystowego wykorzystywania, badaniu
zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwah; dotycz^cych stanu technjkl (por. art. ,8 ust. 3 ,ustawy
0 rzecznikach patentowych). Z tego wzgl^du,, niaj^c ha uvyadze deklarowane przez Resort Nauki
d^zenie do.maksymalnej deregulacji, nalezy postulowac:wyl^czenie:zawodu rzecznika patentpwego
z wykazu zawodow regulowanych, .ktorych wykonywanie wymaga doktadnej znajomoSci prawa
poiskiego, w przypadku ktbrych uprawnienie do dokonania wyboru mi^dzy odbyclem stazu
adaptacyjnego a przyst^ipieniem do testu umiej^thosci b^dzie wyt^czone.
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