
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 133-A 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY 

o poselskim 
o Zintegrowanym 
(druk nr 107). 

projekcie ustawy 
Systemie Kwalifikacji 

Sejm na 6. posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. l 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 133 do 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu. 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 
w dniu 22 grudnia 2015 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

l) w art. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne 
szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu 
szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania 
kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 
albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa wart. l O ust. 3 pkt l ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 
zm.);"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr l należy głosować łącznie z poprawkami nr 2, 3, l O, 11 i 22 



2) w art. 2 pkt 3 nadać brzmienie: 

"3) edukacja pozaformalna - kształcenie i szkolenie realizowane w ramach 
programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub 
kwalifikacji, o których mowa w pkt 2;"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

3) wart. 2 pkt 9 nadać brzmienie: 

"9) kwalifikacje cząstkowe- kwalifikację w zawodzie, o której mowa wart. 3 pkt 19 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone 
dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po 
przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a 
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 i 1782); 
kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa 
w art. 2 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym; kwalifikacje nadawane po ukończeniu kursów dokształcających i 
szkoleń, o których mowa wart. 6 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym; kwalifikacje nadawane po ukończeniu innych 
form kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767), oraz 
innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których 
mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767); kwalifikacje uregulowane i 
kwalifikacje rynkowe;"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

4) wart. 2 pkt 10 nadać brzmienie: 

"10) kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach 
systemu oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacje 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym;"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

5) w art. 5 w ust. 2 w pkt 2 lit. b nadać brzmienie: 

"b) charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji 
uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 5 należy głosować łącznie z poprawkami nr 6, 7 i 8 

6) w art. 5 w ust. 2 w pkt 2 po lit. b dodać nową lit .... w brzmieniu: 

" .. ) charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4,"; 

-KP PiS 

-przyjąć 



7) w art. 7 po ust. l dodać nowy ust. ... w brzmieniu: 

" ... Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego określą, w drodze rozporządzenia, charakterystykę 
poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych, przy czym: 

l) w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego 
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a) zakres i głębię- kompletność perspektywy poznawczej i zależności, 

b) kontekst - uwarunkowania, skutki; 

2) w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla 
danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

a) w zakresie wykorzystania wiedzy - rozwiązywane problemy i 
wykonywane zadania, 

b) w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym, 

c) w zakresie organizacji pracy- planowanie i pracę zespołową, 

d) w zakresie uczenia się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju 
innych osób; 

3) w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia 
się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa: 

-KP PiS 

a) w zakresie ocen- krytyczne podejście, 

b) w zakresie odpowiedzialności - wypełnianie zobowiązań społecznych i 
działanie na rzecz interesu publicznego, 

c) w odniesieniu do roli zawodowej- niezależność i rozwój etosu."; 

-przyjąć 

8) wart. 7 w ust. 2 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

"Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 
rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych, przy czym:"; 

-KP PiS 
-przyjąć 

9) wart. 8 pkt 11 nadać brzmienie: 
"11) dyplom doktorski - potwierdza nadanie kwalifikacji na pozwm1e 8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji."; 
-KP PiS 

-przyjąć 



lO) wart. 9 ust. 2 nadać brzmienie: 

"2. Warunek, o którym mowa w ust. l pkt l, nie dotyczy porównania wymaganych 
efektów uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po 
ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. l pkt 11 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym."; 

-KP PiS 
-przyjąć 

11) w art. 13 ust. l nadać brzmienie: 

"1. Uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą włączyć do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po ukończeniu 
studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli został przypisany poziom 
Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji."; 

-KP PiS 
-przyjąć 

12) wart. 13 w ust. l i 3 oraz wart. 84 w ust. 4 po wyrazach "instytuty naukowe" dodać 
wyrazy "Polskiej Akademii Nauk"; 

-KP PiS 
-przyjąć 

13) wart. 14 ust. 2 nadać brzmienie: 

"2. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. l, prowadzi działalność gospodarczą, może 
złożyć wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji 
rynkowej wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1."; 

-KP PiS 
-przyjąć 

14) wart. 21 w ust. 6 pkt 2 nadać brzmienie: 
"2) negatywna - zespół ekspertów sporządza ponownie rekomendację, w której 

odnosi się do opinii Rady Interesariuszy, a następnie minister właściwy przypisuje 
poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji rynkowej zgodnie z 
treścią ponownie sporządzonej rekomendacji."; 

-KP PiS 

15) wart. 26: 

a) w ust. l pkt 2 nadać brzmienie: 

"2) rozpatruje wniosek, o którym mowa wart. 14 ust. 2.", 
b) dodać ust. la w brzmieniu: 

-przyjąć 

"la. W przypadku, o którym mowa w ust. l pkt 2, stosuje się przepisy art. 41-45, z 
tym że opłata, o której mowa wart. 43 ust. l, wynosi 5 000 zł. Opłatę wnosi się 
po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa wart. 25 ust. 1."; 

-KP PiS 
-przyjąć 



16) wart. 35 skreślić ust. 3; 

-KP PiS 
-przyjąć 

17) w art. 35 w ust. 5 oraz w art. l 07 wyrazy "art. 41 ust. l" zastąpić wyrazami "art. 
41 ust. 2"; 

-KP PiS 
-przyjąć 

18) w art. 83 ust. 3 nadać brzmienie: 

"3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi s1ę informacje o 
kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 9-11: 

l) dane uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej, prowadzone w 
tych jednostkach kierunki studiów wyższych na określonym poziomie i 
profilu kształcenia, dane jednostek organizacyjnych uprawnionych do 
nadawania stopnia naukowego doktora w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) oraz dane 
jednostek uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich; 

2) nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów wyższych 
na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz stopień naukowy 
doktora potwierdzający uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia; 

3) adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1."; 

-KP PiS 

19) w art. 84 ust. 3 nadać brzmienie: 

"3. Informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w: 

-przyjąć 

l) art. 83 ust. 3 pkt l i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o 
Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" - udostępnia podmiotowi 
prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw nauki; 

2) art. 83 ust. 3 pkt 3 - przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany 
Rejestr Kwalifikacji podmioty, o których mowa wart. 83 ust. 3 pkt 1."; 

-KP PiS 

-przyjąć 

20) w art. 84 ust. 4 nadać brzmienie: 

"4. Informacje o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. l, w 
zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 83 ust. 4, 
przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 
uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze."; 

-KP PiS 

-przyjąć 



21) w art. l O l pkt l i 2 nadać brzmienie: 

"l) wart. 2 pkt 18a otrzymuje brzmienie: 

"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;"; 

2) art. 8a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8a. l. 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 Ramy 
Kwalifikacji, oraz do określenia sposobu ich weryfikowania 
dokumentowania. 

2. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych: 

l) 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.";"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 21 należy głosować łącznie z poprawkami nr 23 i 25 

22) wart. 101 w pkt 3, wart. 68 w ust. l pkt 5 nadać brzmienie: 

"5) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem art. 21 
ustawy z dnia .... o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. poz .... );"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

23) wart. 101 dodać nowy pkt ... w brzmieniu: 

" .. )wart. 201 w ust. 2 pkt l otrzymuje brzmienie: 

"l) 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,";"; 

-KP PiS 

-przyjąć 

24) wart. 110 w ust. l po pkt 4 dodać nowe pkt ... w brzmieniu: 

" ... ) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 
2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i 
architektury(Dz.U. Nr 207, poz. 1233), 

... ) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 
r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz. U. poz. 131 ), 



... )rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w 
sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa(Dz.U. poz. 631),"; 

-KP PiS 
-przyjąć 

25) w art. 111 pkt 4 nadać brzmienie: 

"4) art. 167 ust. 3 i art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej wart. 101 zachowują moc do 
dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na 
podstawie art. 167 ust. 3 i art. 20 l ust. 2 ustawy zmienianej w art. l O l, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez dwanaście 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy."; 

-KP PiS 

-przyjąć 

26) wart. 112 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

"Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z 
wyjątkiem:". 

-KP PiS 

-przyjąć 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

l -/Włodzimierz Bemacki /-/Rafał Grupiński 


