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Warszawa, 15 marca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226 ze zm.), art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 256) oraz w związku z publikacją obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i 
Technologii z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa 
klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca " do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 20 grudnia 2018 r., poz. 1245), po rozpatrzeniu wniosku 
Związku ZDZ Oddział w Warszawie z dnia 10 marca 2023 r.

nadaję
Związkowi ZDZ Oddział w Warszawie

(NIP: 5252782039, REGON: 382671439) 
uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji

„Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od 
uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Stronie nie służy odwołanie.

2. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Rozwoju 
i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Stronie niniejszej decyzji. Od decyzji wydanej na skutek wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy Stronie będzie przysługiwało prawo wniesienia – za pośrednictwem 
Ministra Rozwoju i Technologii – w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (art. 127 § 3 i 129 § 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 – 
dalej: k.p.a.) oraz art. 53-54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 – dalej: p.p.s.a.). 

3. Jeżeli Strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, może – z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – 
wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na niniejszą 
decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Ministra Rozwoju i Technologii (art. 52 § 3 p.p.s.a.).
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4. Wpis od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynosi 200 
złotych (art. 230-233 p.p.s.a. w zw. z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 
2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193). Stronie – na jej 
wniosek w ramach postępowania sądowo-administracyjnego – może być przyznane prawo 
pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub 
radcy prawnego (art. 243-262 p.p.s.a.). 

5. W trakcie biegu terminu do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 
Strona może zrzec się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy wobec Ministra Rozwoju i Technologii. Z dniem doręczenia Ministrowi Rozwoju 
i Technologii oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do 
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli wszystkie strony zrzekły się 
prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127a § 1 i 2 w zw. 
z art. 127 § 3 k.p.a. w zw. z art. 130 § 4 k.p.a.).6. W myśl art. 73 § 1 k.p.a. strona ma prawo 
do przeglądania w lokalu organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie, akt 
sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów bądź ich kopii. Prawo to przysługuje 
stronie także po zakończeniu postępowania. Strona z uprawnienia przewidzianego w art. 
73 § 1 k.p.a. może korzystać osobiście bądź przez pełnomocnika.

Z upoważnienia
Natalia Pawłowska

naczelnik wydziału

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Sprawę prowadzi: Krzysztof Dmowski

E-mail: krzysztof.dmowski@mrit.gov.pl

Telefon: 22 411 94 40
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