
UZASADNIENIE 

 

 

Przyczyną rozpoczęcia prac nad rozporządzeniem jest wejście w życie 

z dniem 1 kwietnia 2019 r. ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019 r. poz. 534).                  

Z chwilą wejścia w życie ww. ustawy, przewidziano zmiany w przepisach ustawy  

z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945),  

która stanowi podstawę prawną do wydania upoważnienia do uznawania kwalifikacji 

zawodowych w zawodach regulowanych. Zgodnie z dodanym art. 4a ust. 4 tej ustawy 

minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, upoważnić  

do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach uznawania 

kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego działu 

instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, mając na uwadze zakres 

działalności tych instytutów i dotychczasowy efektywny przebieg postepowań w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych.  

Jednocześnie art. 124 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz przewiduje możliwość 

uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych w oparciu o dotychczasowe upoważnienie  

tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2262) w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu 

Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych, nie dłużej niż przez okres  

6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

Wobec powyższego projektowane przepisy zasadniczo nie różnią się od zawartych  

w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 grudnia 

2016 r., poza ww. koniecznymi zmianami uwzgledniającymi zmianę podstawy prawnej  

do wydania aktu oraz nowych nazw ww. Instytutów upoważnionych do uznawania 

kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Przepis § 2 projektu rozporządzenia przewiduje, że niniejsza regulacja wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wprowadza dodatkowych obciążeń administracyjnych           

i informacyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 



Projekt rozporządzenia nie zawiera norm i przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) w związku z czym nie podlega notyfikacji według trybu 

przewidzianego w tych przepisach. 

            Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 poz. 248) oraz na podstawie § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.) – projekt rozporządzenia, z chwilą przekazania do uzgodnień  

i konsultacji publicznych będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 Zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu 

właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia. 

  

 


