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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia  22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

 

(druk nr 57) 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. O RZEMIOŚLE (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 i 1782) 

 

Art. 3. 

1. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są: 

1)   dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu 

technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie 

wykonywanego rzemiosła; 

2)   dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

3)   świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie 

odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła; 

4)   zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w 

zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła. 

2. Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji zawodowych niż 

określone w ust. 1, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji. 

3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze 

osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb 

rzemieślniczych. 

3a. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi 

rzemiosła stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone przez Związek 

Rzemiosła Polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3b. 

3b. Podstawę przeprowadzania egzaminów w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, stanowią wymagania określone w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach. 

3c. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje 

Związek Rzemiosła Polskiego przez: 

1)   przeprowadzanie, zgodnie z planem nadzoru, co najmniej raz w roku kontroli 

działalności komisji egzaminacyjnych; 

2)   rozpatrywanie nieuwzględnionych przez izbę rzemieślniczą skarg kandydatów 

dotyczących prawidłowości przeprowadzenia egzaminu; 

3)   analizowanie wyników egzaminów oraz formułowanie wniosków. 
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3d. Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru mają prawo wstępu w charakterze 

obserwatora na egzamin, po uprzednim powiadomieniu właściwej izby rzemieślniczej, 

oraz wglądu do prowadzonej przez komisję egzaminacyjną dokumentacji komisji. 

3e. Osoby, o których mowa w ust. 3d, mogą wydawać komisjom egzaminacyjnym zalecenia 

wynikające z przeprowadzonych czynności nadzoru. Komisja egzaminacyjna w ciągu 7 

dni od otrzymania zaleceń może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Związku Rzemiosła 

Polskiego. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Związek Rzemiosła Polskiego 

komisja egzaminacyjna jest obowiązana powiadomić Związek Rzemiosła Polskiego o 

realizacji zaleceń w terminie 30 dni. 

3f. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności komisji egzaminacyjnych 

Związek Rzemiosła Polskiego może wezwać komisję do usunięcia uchybień w 

wyznaczonym terminie, a w przypadku nieusunięcia uchybień - odwołać osoby wchodzące 

w skład komisji lub cały skład komisji albo unieważnić egzamin w całości lub w części. 

3g. Izba rzemieślnicza: 

1)   zatwierdza zadania i pytania egzaminacyjne, opracowane na podstawie standardów 

wymagań, o których mowa w ust. 3a i 3b; 

2)   zatwierdza szczegółowe kryteria oceniania; 

3)   dopuszcza kandydatów do egzaminów; 

4)    informuje kandydatów o wysokości opłaty za egzaminy - przy czym opłata wynosi za 

egzamin: 

a)  mistrzowski - 30% podstawy, 

b)  czeladniczy - 15% podstawy, 

c)  sprawdzający - 5% podstawy, 

d)  poprawkowy - 50% opłaty określonej w lit. a albo b; 

5)   prowadzi dokumentację komisji egzaminacyjnej, w tym ewidencję egzaminów; 

6)   rozpatruje skargi kandydatów dotyczące prawidłowości przeprowadzenia egzaminu; 

7)   organizuje szkolenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych według 

programu ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego. 

3ga. Przez podstawę, o której mowa w ust. 3g pkt 4 lit. a-c, należy rozumieć kwotę 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

3h. Izba rzemieślnicza może zwolnić osobę przystępującą do egzaminu z opłaty, o której 

mowa w ust. 3g pkt 4. 

3i. Osoby dorosłe uzyskujące i uzupełniające wiedzę i umiejętności zawodowe w formach 

pozaszkolnych, określonych w odrębnych przepisach, mogą przystąpić do egzaminu 

sprawdzającego wybrane kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu odpowiadającego 

danemu rodzajowi rzemiosła. 

[4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Związku 

Rzemiosła Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki powoływania komisji 

egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, warunki dopuszczania do egzaminu i sposób jego 

przeprowadzania, wysokość wynagrodzenia członków komisji, warunki i tryb wydawania 
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oraz wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, zaświadczeń o zdaniu 

egzaminu sprawdzającego, suplementów do świadectw czeladniczych i dyplomów 

mistrzowskich (Europass), a także sposobów wydawania duplikatów i dokonywania 

legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą oraz wysokość odpłatności 

za wykonywanie tych czynności.] 

<4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Związku 

Rzemiosła Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki powoływania 

komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, warunki dopuszczania do egzaminu i 

sposób jego przeprowadzania, wysokość wynagrodzenia członków komisji, warunki i 

tryb wydawania oraz wzory świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich, 

zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementów do świadectw 

czeladniczych i dyplomów mistrzowskich (Europass), umieszczenie znaków 

graficznych informujących o poziomie Rolskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa 

w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. poz. …...), a także sposobów wydawania duplikatów i dokonywania legalizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu z zagranicą oraz wysokość odpłatności za 

wykonywanie tych czynności.> 

4a. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno uwzględniać w szczególności 

wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby wchodzące w skład komisji 

egzaminacyjnych, zakres obowiązujących tematów egzaminacyjnych oraz możliwość 

zwolnienia z części egzaminu osoby przystępującej do egzaminu. 

5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle 

obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami 

jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3. 

6. Przygotowanie zawodowe w rzemiośle realizowane jest na zasadach dualnego systemu 

kształcenia. Nadzór nad jego przebiegiem sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej 

upoważnienia cech, którego członkiem jest rzemieślnik. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) 

 

 

Art. 9f. 

1. Słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych może być tylko osoba posiadająca 

świadectwo dojrzałości. 

2. W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego, korzystania ze świadczeń zdrowotnych i odbywania przeszkolenia 

wojskowego do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy 

dotyczące studentów szkół wyższych. 
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3. Kolegia służb społecznych mogą pobierać opłaty za egzaminy wstępne oraz za zajęcia 

dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie dziennym w publicznych 

kolegiach pracowników służb społecznych, chyba że są powtarzane z powodu 

niezadowalających wyników w nauce. 

[4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i zasady 

działania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, a także zasady 

sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników służb 

społecznych.] 

<4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i 

likwidowania oraz organizację i zasady działania, w tym zasady powierzania 

stanowisk kierowniczych, zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i 

nadzoru nad kolegiami pracowników służb społecznych, a także warunki i tryb 

wydawania oraz wzory druków wydawanych słuchaczom i absolwentom kolegiów 

pracowników służb społecznych, w tym umieszczenie na dyplomach ukończenia 

kolegiów pracowników służb społecznych znaków graficznych informujących o 

poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …...).> 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, 

standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych, uwzględniając w 

szczególności wymagania dotyczące realizowania planów nauczania, przedmioty 

kształcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treści programowe i wymagane 

umiejętności. 

6.W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 5 do 

kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy dotyczące szkół. 

 

Art. 11. 

1. Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki 

kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia 

nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje 

egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów, 

a także tryb i sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu 

prawnego z zagranicą,] 

<1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych 

znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o 
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których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …...), sposób dokonywania sprostowań ich 

treści i wydawania duplikatów, a także tryb i sposób dokonywania legalizacji 

dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,> 

2)   wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych oraz za dokonywanie legalizacji dokumentów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji 

przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i 

wyników sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje 

egzaminacyjne, a także wymóg, aby wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, 

o których mowa w pkt 2, nie przewyższała kwoty opłaty skarbowej za legalizację 

dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej. 

 

Art. 24. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w 

zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację 

zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i 

specjalności na potrzeby rynku pracy. 

[2. Klasyfikacja zawodów, o której mowa w ust. 1, wskazuje także typy szkół 

ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, 

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, 

wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, a także 

kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych.] 

<2. Klasyfikacja zawodów, o której mowa w ust. 1, wskazuje także: 

1) typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym 

zawodzie; 

2) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz przypisanie poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji do tych kwalifikacji; 

3) zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji; 

4) określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji, o których mowa 

w art. 8 pkt 3–6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U….); 

5) wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody; 

6) kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych.> 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię organizacji pracodawców, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej 

"ustawą o Radzie Dialogu Społecznego". 
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4. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego może nastąpić 

wyłącznie w przypadku gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji nie obejmuje 

wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

[1)   opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze 

zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji;] 

<1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze 

zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z 

uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji 

pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu 

Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego 

zawodu;> 

2)   uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie; 

3)   nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy; 

4)   informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu. 

6. Właściwi ministrowie, o których mowa w ust. 1, mogą wspomagać materialnie i 

organizacyjnie szkoły i placówki kształcące w danym zawodzie w zakresie zajęć 

praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia 

zawodowego w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. 

7. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze 

mogą występować do właściwych ministrów z propozycją ustanawiania nowych zawodów 

szkolnictwa zawodowego. 

<8. Dokonując przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

wyodrębnionych w zawodach w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. 

U. poz. …...).> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.)  

 

<Art. 4b. 

Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach włączania 

kwalifikacji należących do tego działu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 

funkcjonowania tych kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz w 

sprawach nadzoru nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji włączonych do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.> 
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Art. 20. 

1. Dział oświata i wychowanie obejmuje sprawy: 

1)   kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, z 

wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji 

publicznej; 

2)   organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofinansowania zadań 

państwa realizowanych przez te organizacje; 

3)   udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży; 

4)   międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. 

2. (uchylony) 

<3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania ministra 

koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O UTWORZENIU POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, z późn. zm.)  

 

Art. 4. 

1. Agencja realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej 

w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania: 

1)   przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą; 

2)   eksportu; 

3)   rozwoju regionalnego; 

4)   działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej; 

5)   tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów 

ludzkich; 

6)   rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. 

1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448), w 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1649) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 1146): 

1)   jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca, 

udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub 

2)   jako beneficjent. 

1b. Agencja może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz 

funduszy, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
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1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). 

<1c. Agencja pełni rolę podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, o 

którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …...).> 

2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku. 

2a. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy w szczególności: 

1)   badanie roli mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w 

gospodarce; 

2)   analizowanie administracyjnych, prawnych i finansowych barier rozwoju 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 

3)   opracowywanie corocznych raportów w zakresie określonym w pkt 2 i ich 

rozpowszechnianie, w tym przez zamieszczanie na stronie internetowej; 

4)   gromadzenie i udostępnianie informacji o programach pomocowych w rozumieniu 

przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

3. (uchylony). 

4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, należy w szczególności: 

1)   działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa; 

2)   wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych 

w zakresie rozwoju innowacyjności; 

3)   przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających 

działalność innowacyjną; 

4)   wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i 

przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie 

innowacyjności; 

5)   wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz 

wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: instytuty 

badawcze, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości i parki technologiczne; 

6)   współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności. 
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USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.)  

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1-18 pominięto) 

[18a)  Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - opis, przez określenie efektów 

kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;] 

<18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie 

efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa 

wyższego, uwzględniający ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;> 

(pkt 18b – 36 pominięto) 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   studiach bez bliższego określenia - rozumie się przez to studia wyższe; 

2)   poziomie kształcenia - rozumie się przez to studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia; 

3)   związku uczelni, bez bliższego określenia - rozumie się przez to związek uczelni 

publicznych albo związek uczelni niepublicznych; 

4)   tytule zawodowym - rozumie się przez to tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra 

inżyniera lub tytuł równorzędny; 

5)   komercjalizacji, bez bliższego określenia - rozumie się przez to komercjalizację 

bezpośrednią i pośrednią. 

3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, przepisy ustawy 

dotyczące takich jednostek stosuje się odpowiednio do całej uczelni. 

4. Jeżeli żadna z podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni nie prowadzi: 

1)   działalności naukowej i studiów doktoranckich albo 

2)   kierunku studiów 

-  przepisy ustawy dotyczące podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tej 

działalności stosuje się odpowiednio do całej uczelni. 

 

[Art. 8a. 

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien 

umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS. Uczelnia jest 

obowiązana do określenia efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i 

dokumentowania.] 

 

<Art. 8a. 

1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia 

powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS. 

Uczelnia jest obowiązana do określenia efektów kształcenia, uwzględniając ogólne 

charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej 
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Ramy Kwalifikacji, oraz do określenia sposobu ich weryfikowania i 

dokumentowania. 

2. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych: 

1) na poziomie 6 – nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną co najmniej 

na poziomie 6; 

2) na poziomie 7 – nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną na poziomie 6 

lub 7.> 

 

Art. 68. 

1. Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy w szczególności: 

1)   ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki; 

2)  uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny 

uczelni niepublicznej, programów studiów, w tym planów studiów; 

3)   uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny 

uczelni niepublicznej, planów i programów studiów doktoranckich; 

4)   uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub 

organ kolegialny uczelni niepublicznej, planów i programów studiów podyplomowych 

oraz kursów dokształcających[.] <,> 

<5) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem art. 21 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 

poz. …); 

6) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając 

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …); 

7) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …), 

z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 5.> 

2. Szczegółowe kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej określa statut. 

3. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawach należących do jej 

kompetencji są wiążące dla kierownika, pracowników, doktorantów i studentów tej 

jednostki. 

4. Od uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej kierownikowi tej jednostki służy 

odwołanie do senatu uczelni. 

5. Senat uczelni uchyla uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną z 

ustawą, statutem, uchwałą senatu lub najwyższego organu kolegialnego uczelni 
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niepublicznej, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą 

ważny interes uczelni. 

 

Art. 167. 

1. Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające 

uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów. Absolwenci 

studiów podyplomowych i kursów dokształcających otrzymują świadectwa ukończenia 

tych studiów lub kursów. 

1a. Wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony wzór dyplomu 

niezwłocznie ministrowi nadzorującemu uczelnię oraz ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku 

kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego 

wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data 

zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. 

2a. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 

października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy 

materialnej, o której mowa w art. 173. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, uwzględniając istniejące tytuły zawodowe; 

[2)   warunki wydawania i niezbędne elementy dyplomów, w tym dyplomów wspólnych i 

świadectw studiów podyplomowych, biorąc pod uwagę poziomy i formę kształcenia 

oraz rodzaje tytułów zawodowych;] 

<2) warunki wydawania i niezbędne elementy dyplomów, w tym dyplomów 

wspólnych i świadectw studiów podyplomowych, oraz umieszczanie na 

dyplomach znaków graficznych informujących o poziomie Rolskiej Ramy 

Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …...), biorąc pod uwagę 

poziomy i formę kształcenia oraz rodzaje tytułów zawodowych;> 

3)   wzór suplementu do dyplomu, uwzględniając zakres niezbędnych informacji. 

 

Art. 201. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich, 

przyznawania stypendiów doktoranckich oraz minimalną wysokość kwoty zwiększenia 

stypendium doktoranckiego, uwzględniając: 

1)  możliwość przedłużania czasu trwania studiów, w tym prawo do dodatkowego 

przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich o czas trwania urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, mając 
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na uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu 

doktorskiego; 

2)  warunki, jakie musi spełniać kierownik studiów doktoranckich, szczegółowe 

uprawnienia organu tworzącego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i 

kierownika studiów doktoranckich, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego 

przebiegu studiów i wysokiej jakości kształcenia; 

3)   wymóg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracowników posiadających aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie 

ostatnich pięciu lat; 

4)   wzór legitymacji doktoranta; 

5)   wysokość opłat za wydanie legitymacji, nie wyższą niż koszty wydania dokumentu; 

6)   tryb i okresy przyznawania stypendiów doktoranckich. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   reguły kształcenia na studiach doktoranckich, uwzględniając efekty kształcenia i 

warunki ich uzyskania,] 

<1) reguły kształcenia na studiach doktoranckich, biorąc pod uwagę efekty 

kształcenia uwzględniające ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, oraz warunki ich 

uzyskania,> 

2)   zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny 

wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS, 

3)   wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach 

doktoranckich prowadzonych w uczelni, 

4)   wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, 

prowadzącego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, określonych w art. 2 ust. 1 

pkt 18h. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1082, 1268 i 1767)  

 

Art. 55. 

1. Rada naukowa instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością instytutu, dbając 

zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających 

karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Narodowym Centrum Nauki. 

2. Rada naukowa instytutu w szczególności: 

1)   określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki; 
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2)   przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz 

działalności wydawniczej; 

3)   zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu; 

4)   dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu; 

5)   przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie 

tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień; 

6)   podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej 

w ustawie, statucie Akademii lub statucie instytutu; 

7)   uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych[.] <,> 

<8) przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, z 

uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …); 

9) podejmuje decyzję o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając 

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …); 

10) występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …), z 

wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, o których mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 3.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O INSTYTUTACH BADAWCZYCH (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1095 i 1767) 

 

Art. 29. 

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym 

instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej 

i badawczo-technicznej. 

2. Do zadań rady naukowej należy: 

1)   uchwalanie statutu; 

2)   przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora; 

3)   występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie 

dyrektora; 
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4)   opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego 

oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie 

organizacyjnym; 

5)   opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z 

wykonania zadań; 

6)   zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i 

wdrożeniowej; 

7)   opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub 

reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; 

8)   opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 

9)   opiniowanie rocznego planu finansowego; 

10)  opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 

11)  opiniowanie podziału zysku instytutu; 

12)  opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-

technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego 

tych pracowników; 

13)  opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych; 

14)  przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie 

tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 

15)  wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego; 

16)  opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i 

doktoranckich; 

17)  opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych[.] <,> 

<18) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych 

po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z 

uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …); 

19) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając 

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …); 

20) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz. …), 

z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów 

dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.> 

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, mają członkowie rady 

naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy. 
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4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mają członkowie rady naukowej 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 

5. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności instytutu. 

6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9-13, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni. 

 


