UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn.
zm.). Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia
2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 170).
Proponowana zmiana w § 1 i § 2 projektu rozporządzenia jest pilna, oczywista i ma charakter
porządkująco – techniczny. Zmiana ma na celu przywrócenie wzoru świadectwa
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie (nr wzoru 78a, symbol OKE-II/115/2),
wydawanego po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wzór tego
świadectwa był zawarty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010
r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z
2014 r. poz. 893, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 16 stycznia 2017 r. Wzór nr 78a
powinien być nadal stosowany w wąskim zakresie, tj. w odniesieniu do kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii odzieży,
krawiec, ratownik medyczny oraz dietetyk, nieujętych w obowiązującym rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 622), w których są jeszcze przeprowadzane egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Usunięcie tego wzoru druku z rozporządzenia było
zatem przedwczesne.
Przywrócenie wzoru świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie jest niezbędne,
aby było możliwe wydanie świadectw (a następnie dyplomów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe) osobom, które ukończyły kształcenie w ww. zawodach, oraz w odniesieniu do
których nie przewidziano przypisania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji
cząstkowej. Zawody, których dotyczy przedmiotowy wzór druku, były ujęte
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w stanie prawnym przed wejściem w życie
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Na projektowanym wzorze świadectwa nr 78a, stanowiącym załącznik do projektu
rozporządzenia, nie przewiduje się zatem umieszczenia znaku graficznego Polskiej Ramy
Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych.
Przepis § 3 projektu rozporządzenia umożliwia stosowanie przywróconego wzoru druku od
dnia 31 marca 2017 r. Zgodnie z § 19 ust. 12 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz zgodnie
z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu
eksternistycznego zawodowego w 2017 r., termin 31 marca 2017 r. został ustalony jako
obowiązująca w 2017 r. data wydania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie
oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po
dniu ogłoszenia (§ 4). Wzór świadectwa, którego przywrócenie jest przedmiotem niniejszej
nowelizacji, obowiązywał do dnia 16 stycznia 2017 r. i powinien być nadal stosowany

w odniesieniu do wąskiej grupy zawodów, nieujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, w których są jeszcze przeprowadzane egzaminy potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie. Potrzeba skorzystania przez okręgowe komisje egzaminacyjne z
tego wzoru jest pilna obecnie, ponieważ aktualnie powinny być wydawane dokumenty
osobom, które zdały egzaminy w sesji zimowej w 2017 r. Zasady demokratycznego państwa
prawa nie stoją na przeszkodzie, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w ww.
terminie.
Problematyka uregulowana w projekcie rozporządzenia nie jest sprzeczna z prawem Unii
Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

