
Uzasadnienie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymogów technicznych, jakie musi 
spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 85 ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64).  

Projektowana regulacja odnosi się do sposobu przekazywania informacji do Zintegrowanego 
Rejestru Kwalifikacji – rejestru publicznego w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 
U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), prowadzonego w systemie teleinformatycznym, 
ewidencjonującego kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rejestr 
ten, niefunkcjonujący dotychczas w Polsce, został wprowadzony do polskiego systemu 
prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji zostanie uruchomiony z dniem 15 lipca 2016 r. 
Zagadnienie będące przedmiotem rozporządzenia odnosi się zatem do nowego rozwiązania 
organizacyjnego i nie było dotychczas regulowane przez przepisy prawa.  

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 85 ustawy przy określaniu wymogów technicznych, jakie 
musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, minister właściwy do spraw oświaty  
i wychowania powinien uwzględnić jej wykorzystanie do obsługi postępowań przewidzianych 
w ustawie oraz potrzeby różnych grup obywateli, pracodawców, podmiotów organizujących 
kształcenie, instytucji rynku pracy oraz organów władz publicznych dotyczące informacji  
o kwalifikacjach. 

Biorąc powyższe pod uwagę określono, że ww. czynności będą dokonywane przez interfejs 
użytkownika dostępny przez przeglądarkę internetową udostępniony przez podmiot 
prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Celem zapewnienia bezpieczeństwa 
informacji przesyłanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego rozporządzenie stanowi, że aplikacja do przesyłania informacji do 
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji umożliwiać będzie wykorzystanie szyfrowanego 
kanału wymiany informacji. 

Projekt rozporządzenia uwzględnia także fakt, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, do zadań podmiotu prowadzącego Zintegrowany 
Rejestr Kwalifikacji należy m.in. prowadzenie portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
w części dotyczącej Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,  a zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 1 
ustawy również dokonywanie wpisów w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i aktualizacji 
wpisów w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji w zakresie określonym w art. 83 . Zgodnie 
art. 4 ust. 1c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359), w brzmieniu nadanym art. 100 ustawy o 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, rolę podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji pełnić ma Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Problematyka uregulowana w projekcie rozporządzenia nie jest sprzeczna z prawem Unii 
Europejskiej.  



Projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 
zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z 
uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M. P. poz. 979 oraz z 2015 r. poz. 1063).   

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. Nr 239, poz. 
2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. Upoważnienie zawarte w art. 85 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wchodzi w życie 
po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. dnia 15 kwietnia 2016 r. (zgodnie z 
art. 112 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji). 
Zaproponowany termin wejścia w życie rozporządzenia zapewnia zachowanie terminu 
przewidzianego w ustawie dla wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 


