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Ustawa deregulująca zawody – wybrane informacje: 
 
Adwokat - Prawo o adwokaturze 
 

1. Poszerzono katalog osób uprawnionych do wpisu na listy adwokatów bez konieczności 
odbycia odpowiedniej aplikacji i złożenia odpowiednich egzaminów zawodowych o osoby: 

 

a) które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny, a także o osoby 
posiadające tytuł doktora nauk prawnych i równocześnie, które, przez co najmniej 3 
lata pracowały przy tworzeniu projektów ustaw i rozporządzeń lub aktów prawa 
miejscowego w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach 
organizacyjnych,  

 

b) o komorników, 

 

c) o osoby wykonujące w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w 
międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka zadania odpowiadające 
czynnościom asystenta sędziego. 

 

2. Poszerzano katalog osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminów bez wymogu 
odbycia aplikacji, o osoby pracujące przy tworzeniu projektów ustaw i rozporządzeń lub 
aktów prawa miejscowego, które ukończyły aplikacje legislacyjną oraz osoby, które zdały 
egzamin komorniczy. 

 

3. Skrócono okres stażu umożliwiającego przystąpienie do ww. egzaminów bez wymogu 
odbycia aplikacji z 5 do 4 lat dla osób, które zatrudnione były na stanowiskach: referendarza 
sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, czy 
też bezpośrednio wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 
związane ze świadczeniem pomocy prawnej w kancelariach adwokackich lub radcy prawnego 
lub na rzecz urzędów organów władzy publicznej. 

 

3. Zlikwidowano część testowaną egzaminów zawodowych i jednocześnie dodano do zakresu 
egzaminu zadania z zasad i etyki wykonywania zawodu oraz możliwość rozwiązania zadania 
z prawa rodzinnego. Egzamin adwokacki będzie składał się z pięciu części. 

 

4. Uregulowano status prawny aplikanta i dano mu prawo zastępowania adwokata przed 
sądem w imieniu swojego patrona (do 12 miesięcy od otrzymania zaświadczenia o odbyciu 
aplikacji). 

 

5. Uregulowano także kwestie płatnych i bezpłatnych urlopów dla osób przygotowujących się 
do egzaminu adwokackiego.  



 

6. Zwiększono transparentność adwokatury poprzez nałożenie na Rady Adwokackie 
obowiązku publikowania listy adwokatów i aplikantów adwokackich w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

 

7. Skrócono Radzie Adwokackiej terminy na przesyłanie akt do Ministerstwa 
Sprawiedliwości z 30 dni do 7 dni. 

 
Radca prawny - Ustawa o radcach prawnych 
 

Zastosowane główne zmiany są analogiczne do zmian w zakresie ustawy Prawo o 
adwokaturze.  

 
Geodeta - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
 

Proponowane zmiany dotyczą zawodu geodety we wszystkich zakresach. Projekt zmian 
dotyczy: 

 

1. Został zmodyfikowany wymóg praktyki zawodowej i w zależności od posiadanego 
wykształcenia praktyka będzie skrócona i trwała: jeden rok (wyższe magisterskie), dwa lata 
(wyższe) lub sześć lat (technik geodezyjny). 

 

2. Praktykę zawodową studentów będzie można wliczyć do stażu pracy, jeśli będzie 
wykonywana na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się 
zagadnieniami z dziedziny geodezji i kartografii na podstawie umowy dotyczącej praktyki 
zawartej między uczelnią a takim przedsiębiorstwem. 

 

3. W odniesieniu do uprawnień w zakresach geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji 
map oraz fotogrametrii i teledetekcji zniesiony zostaje egzamin. Wymagane będzie posiadanie 
uprawnień zawodowych, które będą mogły otrzymać osoby posiadające tytuł zawodowy w 
zakresie odpowiednich uprawnień zawodowych.  

 

4. Obniżono maksymalną wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.  

 

5. Poszerzono zakres przychodów Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym o wpływy z opłat za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 

 

6. Doprecyzowano i dostosowano do obecnych zapisów ustawy o szkolnictwie wyższym 
wymagania dotyczące wykształcenia geodetów. 

 

7. Rozszerzono katalogu umów, w ramach których wykonywana praktyka będzie wliczana do 
wymaganego okresu praktyki zawodowej, poprzez dodanie umowy cywilnoprawnej oraz 
umowy o praktykę absolwencką. 

 



7. Przewidziano także możliwość wliczania do wymaganego okresu praktyki zawodowej 
praktyki realizowanej przez studentów po zaliczeniu 6 semestru studiów wyższych – w 
wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy. 

 

8. Wprowadzano ograniczenie reżimu dla organizatora postępowania kwalifikacyjnego 
wprowadzając ustawowy termin, w którym postępowanie kwalifikacyjne powinno się 
zakończyć – tj. 2 miesiące w przypadku części wstępnej i 4 miesiące w pozostałych 
przypadkach. 

 

9. Odmowa nadania uprawnień zawodowych będzie następować w drodze decyzji. 

 

10. Określano wyraźny czas, w którym nabywa się prawo do wykonywania samodzielnych 
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.  

 

11. Upoważniono ministra właściwego do spraw administracji publicznej do określenia w 
drodze rozporządzeń m.in. sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień 
zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej. 

 
Pracownik ochrony fizycznej - Ustawa o Straży Granicznej 
 

Zmiana związana jest z rezygnacją z instytucji licencji pracownika ochrony i zastąpienia jej 
wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.  

 

Reguluje się także obowiązki Komendanta Głównego Straży Granicznej informowania 
Ministra Spraw Wewnętrznych o powzięciu informacji o naruszeniu przez przedsiębiorcę 
wykonującego zadania ochrony lotnictwa cywilnego, przepisów prawa mogących mieć 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo lotów i bezpieczeństwo pasażerów.  

 
Notariusz - Prawo o notariacie 
 

1. Projektowaną ustawą zniesiona zostaje asesura notarialna.  

2. W związku z likwidacją instytucji asesora i stworzeniem nowej instytucji zastępcy 
notariusza, następuje wydłużenie aplikacji notarialnej z 2,5 roku do 3,5 roku celem 
zapewnienia należytego przygotowanie do wykonywania tego zawodu bezpośrednio po 
złożeniu egzaminu notarialnego.  

3. Projekt wprowadza możliwość dokonywania czynności notarialnych, w wypadkach 
określonych w ustawie, przez aplikantów notarialnych oraz przez zastępców notarialnych. 

4. Wprowadzono nową instytucję zastępcy notarialnego. Do wykonywania zastępstwa będzie 
mógł być wyznaczony zarówno zastępca notarialny zatrudniony przez notariusza 
wyznaczającego zastępstwo, jak i notariusz prowadzący wspólnie z nim kancelarię notarialną. 
W braku zastępcy notarialnego oraz notariusza – wspólnika, zastępstwo będzie wyznaczane, 
w porozumieniu z prezesem właściwej rady notarialnej, spośród zastępców notarialnych z 
wykazu właściwej izby.  



- Zastępcą notarialnym będzie osoba, która zdała egzamin notarialny i złożyła ślubowanie. 
Zaświadczenie o uzyskaniu takiego statusu wydawał będzie Minister Sprawiedliwości 
przesyłając je zastępcy notarialnemu oraz prezesowi rady izby notarialnej właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania zastępcy. Na jego podstawie prezes właściwej izby 
notarialnej będzie miał obowiązek umieścić tę osobę w wykazie zastępców notarialnych danej 
izby oraz odebrać od niej ślubowanie. 

- Zastępca notarialny będzie mógł bezpośrednio po zdanym egzaminie notarialnym złożyć 
wniosek o powołanie na stanowisko notariusza. Będzie mógł także zostać zatrudniony u 
notariusza i być wyznaczonym zarówno do zastępowania notariusza podczas jego nie-
obecności jak i otrzymać upoważnienie do dokonywania czynności notarialnych w 
wypadkach innych niż wykonywania zastępstwa notariusza. Zastępca nie będąc zatrudnionym 
u żadnego notariusza będzie mógł wykonywać także zastępstwo notariuszy, gdy zostanie do 
tego wyznaczony. 

5. Ustawa przewiduje uprawnienie notariusza do udzielenia aplikantowi notarialnemu 
objętemu jego patronatem upoważnienia do dokonywania niektórych czynności notarialnych, 
jakich jak: sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie wypisów, 
odpisów i wyciągów dokumentów oraz sporządzenie projektów aktów, oświadczeń i innych 
dokumentów. Warunkiem udzielenia takiego upoważnienia będzie uzyskanie pozytywnego 
wyniku z kolokwium przeprowadzonego przez radę izby przed upływem 2 lat i 6 miesięcy 
aplikacji. Kolokwium ma mieć charakter fakultatywny. 

6. Ustawa wprowadza zasadę, iż notariuszem może być powołany nie tylko obywatel polski, 
lecz także obywatel innego z państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo 
obywatel innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa UE przysługuje mu prawo 
podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
zasadach na zasadach określonych w tych przepisach.  

7. Do 4 lat skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do 
egzaminu notarialnego. Dodatkowo poszerza się katalog osób uprawnionych do przystąpienia 
do egzaminu notarialnego bez wymogu odbycia aplikacji o osoby pracujące przy tworzeniu 
aktów prawnych (legislatorzy) oraz osoby, które zdały egzamin komorniczy. 
  
8. Wprowadza się dodatkowe uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do odwołania notariusza 
nie tylko, jak dotychczas, w wypadku uzyskania dwóch ujemnych ocen z wizytacji, ale 
również, jeżeli charakter uchybień stwierdzonych podczas pierwszej wizytacji 
przeprowadzonej po upływie 6 miesięcy od uruchomienia kancelarii wskazuje na rażącą i 
oczywistą obrazę przepisów prawa.  
 
9. Ustawa wprowadza, jako zasadę obowiązek rady przeprowadzenia wizytacji każdej 
kancelarii notarialnej, co najmniej raz na 4 lata, a nie jak do tej pory raz na 3 lata.  

 

10. Rozszerzono dostęp do zawodu m.in. poprzez zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji 
notarialnej oraz złożenia egzaminu notarialnego osoby, które w Rzeczypospolitej Polskiej 
uzyskały tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
prawnych, zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora, wykonywały zawód adwokata 
lub radcy prawnego przez okres, co najmniej 3 lat lub zajmowały przez ten okres stanowisko 
radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.  

 



11. Analogicznie do wprowadzanych regulacji dla adwokatów i radców prawnych, do 4 lat 
skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do egzaminu 
notarialnego dla osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w zmianach 
dotyczących adwokatów i radców prawnych (referendarza sądowego, starszego referendarza 
sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, osób które wykonywały wymagające 
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez 
notariusza w kancelarii notarialnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 
oraz osób które były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych 
jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności 
bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów lub 
państwowych jednostek organizacyjnych) 
 
Dodatkowo poszerza się katalog osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu 
notarialnego bez wymogu odbycia aplikacji o osoby pracujące przy tworzeniu aktów 
prawnych (legislatorzy) oraz osoby, które zdały egzamin komorniczy.  
 
12. Zadecydowano, że osobie spełniającej ustawowe warunki, nie można odmówić wpisu na 
listę aplikantów.  
 
13. Wprowadzono także obowiązek notariusza sprawowania patronatu nad aplikantami 
niezatrudnionymi (tzw. aplikantami pozaetatowymi). W celu zapewnienia zobowiązuje się 
notariusza do objęcia patronatem raz na 3 lata i 6 miesięcy, co najmniej jednego aplikanta 
notarialnego przez radę oraz wprowadzenie zastępczego wykonania obowiązku rady o 
wyznaczeniu patrona przez właściwego prezesa sądu apelacyjnego w przypadku bezczynności 
rady.  
 
 

Bibliotekarz - Ustawa o bibliotekach 
 

Projektowana zmiana przenosi z ustaw i aktów wykonawczych na pracodawców kompetencje 
dotyczące określania warunków, jakie powinien spełniać kandydat do pracy w bibliotece, 
formy i trybu postępowania kwalifikacyjnego, czy warunków awansowania. 

 
Pośrednik nieruchomości, zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy - Ustawa 
o gospodarce nieruchomościami 
 

1. Ustawa likwiduje licencję pośrednika nieruchomości i zarządcy nieruchomości oraz znosi 
ustawowy wymóg wykształcenia, ukończenia studiów podyplomowych i praktyki zawodowej 
w zakresie pośrednictwa nieruchomości. Zasadniczym wymogiem warunkującym wpis do 
rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony 
katalog przestępstw. Pozostawia się odpowiedzialności pośredników w zakresie 
odpowiedzialności sądowej. W ustawie wprowadza się obowiązek zamieszczenia przez 
przedsiębiorcę w umowie pośrednictwa oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności 
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

 
2. Regulacja projektu odnosi się częściowo także do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, 
mianowicie obniżany jest wymóg wykształcenia (z wyższego magisterskiego do wyższego), 
skracana jest praktyka zawodowa z 12 miesięcy do 6 miesięcy. Wprowadzana jest także 



możliwość zwolnienia z egzaminu zawodowego na podstawie dyplomu ukończenia studiów, 
których program powstał na podstawie umowy między uczelnią, a organem nadającym 
uprawnienia.  

 

3. Proponuje się utrzymanie generalnego obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych 
rzeczoznawców majątkowych. 

 

Pracownik ochrony - Ustawa o ochronie osób i mienia 
 

1. Zmiany polegają przede wszystkim na rezygnacji z licencji pracownika ochrony i 
zastąpieniu jej wpisem na odpowiednią listę oraz rezygnacji z podziału pracowników na 
stopnie, od których uzależnione były dotychczas specjalistyczne uprawnienia. Zniesienie 
licencji skutkuje rezygnacją z egzaminu. Egzamin zostaje zastąpiony szkoleniem.  

 

2. Rezygnując z licencji (w tym drugiego stopnia) zrezygnowano z wymogu posiadania, co 
najmniej wykształcenia średniego w odniesieniu do pracowników ochrony.  

 

3. Rezygnuje się także z obowiązku posiadania przez kwalifikowanego pracownika ochrony 
fizycznej dopuszczenia do broni. Obowiązek uzyskania dopuszczenia do posiadania broni 
będzie dotyczył tylko określonych pracowników i jest normowany odrębnymi przepisami.  

 

4. Określono także zasady wykreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony. Za 
przesłankę do wykreślenia uznano wszczęcie przeciwko pracownikowi postępowania karnego 
za przestępstwo umyślne.  

 

Przewodnik turystyczny, przewodnik górski, pilot wycieczek - Ustawa o usługach 
turystycznych 
 

1. Zniesiono obowiązek uzyskania uprawnień w celu wykonywania zadań przewodników 
turystycznych terenowych i miejskich oraz pilotów wycieczek zachowując te wymogi dla 
przewodników górskich.  

 

2. Przewodnicy turystyczni terenowi i miejscy oraz piloci wycieczek muszą spełniać m.in. 
warunek pełnoletniości, posiadania wykształcenia co najmniej średniego oraz niekaralności; 

 

3. Zniesiono obowiązek wpisu do rejestrów organizatorów szkoleń prowadzonych przez 
marszałków województw podmiotów szkolących osoby, które chcą wykonywać zadania 
przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego i pilota wycieczek. 

 

4. Pozostawiono ten obowiązek w stosunku do podmiotów szkolących osoby, które 
zamierzają uzyskać uprawnienia przewodnika górskiego; 

 

5. Zawody, które podlegają deregulacji, nie znikną z polskiego systemu prawnego i będą 
funkcjonowały, jako zawody faktycznie wykonywane; ponadto, do poszczególnych rodzajów 
przewodników turystycznych nadal będą przypisane różne wymagania.  



 
Komornik - Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 

 

1. Nastąpi zmiana trybu tworzenia i obsadzania wolnych stanowisk komorniczych. To 
kandydat na komornika wskaże Ministrowi Sprawiedliwości miejsce, w którym chciałby 
utworzyć kancelarię. Minister będzie mógł odmówić powołania komornika w określonych 
przypadkach. Nowa procedura pozwoli radykalnie skrócić proces powoływania komorników i 
w konsekwencji doprowadzi do rzeczywistego otwarcia zawodu dla prawników.  

 

2. Zmniejszono liczbę obligatoryjnych kontroli kancelarii komorniczych dokonywanych w 
trybie nadzoru administracyjnego. Dotychczas była to jedna kontrola rocznie, obecnie 
przewiduje się kontrole nie rzadziej niż raz na cztery lata. Ponadto rozwiązanie uzupełniono o 
możliwość przeprowadzenia kontroli „w razie potrzeby”, np. w związku z wniesionymi 
skargami. 

3. Kolejną zmianą jest to, że komornik ma prowadzić kancelarię tylko na terenie swojego 
rewiru.  

 

4. Wprowadza się skrócenie z 5 do 4 lat wymaganego okresu stosowania prawa, który 
uprawnia do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej. Dodatkowo z 8 do 
6 lat skrócono okres, w którym czynności związane ze stosowaniem prawa były 
wykonywane). Rozszerzono także katalog rodzajów praktyki uprawniającej do:  

 

a) rozpoczęcia asesury komorniczej  (bez aplikacji i egzaminu komorniczego) dla aplikantów 
innych aplikacji, asystentom sędziego i prokuratora, osób zatrudnionych w SN,TK,TS UE, 
ETPC i wykonujących czynności asystenta. 

 

b) uzyskania stanowiska komornika bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej, złożenia 
egzaminu komorniczego oraz odbycia asesury komorniczej o radców Prokuratorii Generalnej 
(dotychczas tylko starsi radcowie). 

 

6. Dostosowano formułę egzaminu na aplikację komorniczą z pozostałymi egzaminami na 
aplikacje prawnicze, co wiąże się z przyznanym komornikom uprawnieniem do przejścia po 
trzech latach wykonywania zawodu komornika do innych zawodów prawniczych. 

 
Pracownicy sądów i prokuratur - Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury 

 

Projektem dopuszcza się możliwość zatrudniania w sądach na stanowiskach wspomagających 
pracę pionu orzeczniczego osób z wykształceniem średnim, bowiem obecnie wymagane jest 
wyłącznie wykształcenie wyższe. Skraca się także długość stażu urzędniczego do 6 miesięcy 
z obecnych 12 miesięcy, który kończy się egzaminem. 

  

Przewoźnik, szyper i inne zawody w żegludze - Ustawa o żegludze śródlądowej 
 



W projekcie ustawy zmienia się czas trwania praktyki dotyczącej kwalifikacji zawodowych i 
składu załóg statków żeglugi śródlądowej. Skrócone zostaną okresy wymaganej praktyki 
odpowiednio w przypadku: przewoźnika żeglugi śródlądowej, szypra żeglugi śródlądowej 
oraz stermotorzysty i mechanika. 

 

Detektyw - Ustawa o usługach detektywistycznych 
 

Znosi się egzamin, jako warunek uzyskania licencji detektywa. W to miejsce wprowadza się 
wymóg obowiązkowego szkolenia dla wykonujących zawód. Utrzymuje się wymóg 
niekaralności, zdolności psychicznej, wywiadu policyjnego oraz wpis do rejestru detektywów. 

 

Zobowiązano detektywa i organ wydający licencję również do zawiadomienia organu 
prowadzącego rejestr detektywów o zmianie danych w rejestrze.  

 

Taksówkarz - Ustawa o transporcie drogowym 
 

1. Zmiana polega na zniesieniu obowiązku ukończenia szkolenia z zakresu transportu 
drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, w gminach liczących nie więcej 
niż 100 tysięcy mieszkańców. 

 

2.W przypadku gmin liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców projekt ustawy wprowadza 
decentralizację polegającą na przekazaniu kompetencji regulacyjnych w zakresie szkolenia i 
egzaminu dla kandydatów na taksówkarzy z ministra właściwego do spraw transportu na 
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadza się 
fakultatywność w zakresie podejmowania uchwał przez rady gmin liczących powyżej 100 
tysięcy mieszkańców, tak w zakresie szkolenia, jak i egzaminowania.  

 

3. Rezygnuje się z dokumentowania 5 letniej praktyki w zakresie transportu drogowego 
taksówką.  

 

Doradca zawodowy, pośrednik pracy i inne zwody rynku pracy - Ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

1. Znosi się licencje i specjalne wymogi na doradcę zawodowego i pośrednika pracy.  

2. Znosi się wymogi i stopnie zawodowe w zawodach: specjalista ds. rozwoju zawodowego, 
specjalista ds. programów, Lider klubów pracy, Doradca EURES i Asystent EURES. 

 
3. Umożliwia się wojewodzie kontrolę spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych 
dla pracowników urzędów pracy wynikających nie tylko z ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, ale również z przepisów dotyczących pracowników 
samorządowych. 
 

 
 



Dyplomowany bibliotekarz - Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 
 

Znosi się konieczności określania przez ministra ds. szkolnictwa wyższego wymogów dla 
kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika 
dokumentacji i informacji naukowej. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani 
pracownicy dokumentacji i informacji naukowej pozostają bowiem, jedną z kategorii 
nauczycieli akademickich. Ustawa natomiast określa poziomy wykształcenia dla wszystkich 
stanowisk zajmowanych przez nauczycieli akademickich. 

 
Syndyk - Ustawa o licencji syndyka 

 

1. Dokonuje się rezygnacji z wymogu uzyskania zaświadczenia z Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych przez kandydatów na syndyków oraz odstępuje się od obowiązku 
przedstawiania przez nich zaświadczeń: lekarskiego i psychologicznego. Projekt umożliwiają 
jednak Ministrowi Sprawiedliwości zasięganie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, 
czy osoba ubiegająca się o licencję syndyka jest wpisana do rejestru dłużników 
niewypłacalnych.  

  

2. Zrezygnowano również z obligatoryjnego zawieszenia licencji syndyka w przypadku 
wniesienia przeciw osobie posiadającej licencję subsydiarnego aktu oskarżenia, 
wprowadzając możliwość dokonania takiego zawieszenia przez Ministra Sprawiedliwości.  

 

Trener, instruktor sportu - Ustawa o sporcie 
 

1. Projektowana regulacja uchyla wymogi kwalifikacyjne dotyczące zawodów trenera i 
instruktora sportu. 

 

2. Projektowana ustawa określa, iż trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których 
działają polskie związki sportowe, może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co 
najmniej wykształcenie średnie, wykonuje zadania trenera lub instruktora sportu, posiada 
wiedzę, doświadczenie i umiejętności do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu 
oraz nie była skazana za przestępstwa enumeratywnie wymienione w ustawie. Kwalifikacje 
osób do wykonywania tych zawodów będą określały m.in. związki sportowe.  

 

Instruktor nauki jazdy - Ustawa o kieruj ących pojazdami 
 

1.Ustawa obniża do poziomu regulacji europejskich wymogi dla zawodów instruktor nauki 
jazdy, egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem i osób 
poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji. 

 

2. W odniesieniu do instruktorów nauki jazdy: następuje zniesienie wymogu wykształcenia 
oraz skrócenie okresu posiadania prawa jazdy wymaganego od instruktora uprawnionego do 
ubiegania się o uzyskanie uprawnienia do kierowania określoną kategorią pojazdów z 3 do 2 
lat.  

 



3. Ustawa dla egzaminatorów przewiduje wprowadzenie zamiast wykształcenia wyższego 
wykształcenie średnie oraz skraca okres posiadania prawa jazdy kategorii B z 6 do 3 lat. 

 

 
 

 


