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PIFS.07-22/16                                Warszawa, 5 lipca  2016 r.  

 

 
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu informacji 

gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu 

studiów podyplomowych. 

 

   W projekcie rozporządzenia określono zakres informacji gromadzonych w ZRK w odnioesieniu do 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu  studiów podyplomowych. Dyspozycja ustawowa w tym zakresie  

(art.83 ust. 4 ustawy) stanowi o uwzględnieniu odpowiednich informacji o których mowa  w art.83. ust.1, 

tj. dotyczących kwalifikacji rynkowych, oraz wymogów systemu informatycznego ZRK. 

  Warto zauważyć, że zakres informacji regulowanych rozporządzeniem ma znaczenie szczególne, gdyż, 

gdyż będą się one pojawiać w Systemie obok kwalifikacji rynkowych i spełniać podobne do nich funkcje, 

jednocześnie rygory i tryb ich pojawiania się w Systemie jest odmienny i rozproszony. Liczba 

oferowanych aktualnie studiów podyplomowych, dynamika kreowania nowych i likwidacji innych jest 

bardzo wysoka, a ich zakresy merytoryczne są niekiedy trudne do porównania. Należy się liczyć z 

pojawieniem się w Systemie dużej liczby  podobnych kwalifikacji, czemu sprzyjać będzie uprawnienie 

jednostek prowadzących studia podyplomowe do decydowania w tym zakresie. Minister właściwy nie 

będzie miał wpływu na stan uporządkowania i przejrzystość Rejestru w obszarze kwalifikacji cząstkowych 

z obszaru swojej właściwości. W konsekwencji System może nie spełniać swojej funkcji porządkującej  dla 

kwalifikacji i nie zapewniać użytkownikom  rzetelnej i przejrzystej informacji o dostępnych kwalifikacjach. 

Aby te zagrożenia, choć w części, ograniczyć, zakres  informacji regulowanych rozporządzeniem 

powinien: 

- obejmować możliwie  wszystkie informacje  jakie wymagane są w stosunku do kwalifikacji rynkowych; 

- obejmować dodatkowe, lub wymóg rozwinięcia przewidzianych informacji. 

W zakresie pierwszego warunku wymienionego powyżej, wydaje się iż: 

- nieuzasadnione jest pominięcie odniesienia do Sektorowej Ramy kwalifikacji (art.83 ust.1 lit d)) 

- art83 ust.1 lit i) powinien mieć również swój odpowiednik w wymogach dotyczących studiów 

podyplomowych. 

W zakresie drugiego warunku wymienionego powyżej, uwaga dotyczy: 

- uściślenia wymogów informacyjnych o których mowa  w §2 pkt 1) lit. j) projektu rozporządzenia, jako 

mających kluczowe znaczenie  dla przejrzystości Systemu i jakości użytkowej  dla beneficjentów Systemu. 

Warto też zauważyć, że ten zakres informacji, nie podlega – w zakresie jego rzetelności i kompletności – 

żadnej merytorycznej weryfikacji w ramach Systemu, jest wynikiem swobodnej oceny prowadzącego 

studia podyplomowe, co może prowadzić do nieścisłości czy niekompletności informacji. Poddanie zatem 

tego zakresu informacji precyzyjniejszym rygorom wydaje się bardzo pożądane. 
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Na gruncie  omawianego projektu rozporządzenia, a szczególnie §2 pkt4) lit. d) i pkt.5) rodzi się pytanie o 

status kwalifikacji z datą zakończenia prowadzenia danych studiów podyplomowych i spójność ustawy w 

tym zakresie. Uzasadniona jest także szersza refleksja, wykraczająca poza zakres regulowany 

rozporządzeniem: Wyłączenie kwalifikacji cząstkowych nadawanych  po ukończeniu studiów 

podyplomowych spod nadzoru właściwego ministra, zagraża spójności Systemu i powinno być 

przedmiotem analizy pod kątem pożądanego zakresu nowelizacji ustawy. 
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