
1 
 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu informacji gromadzonych  

w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 83 ust. 4 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 64 i poz. 1010). 

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (zwana dalej „ustawą”) w art. 83 ust. 2 i 3 

przewiduje, że informacje o kwalifikacjach pełnych i cząstkowych włączonych do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) znajdą się w Zintegrowanym Rejestrze 

Kwalifikacji (ZRK). Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy, kwalifikacje pełne są to kwalifikacje 

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 (Dz. U. z 2012 

r. poz. 572, z późn. zm.). Wszelkie inne kwalifikacje są kwalifikacjami cząstkowymi. Jednym 

z rodzajów kwalifikacji cząstkowych są kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów 

podyplomowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, o włączeniu kwalifikacji nadawanych po 

studiach podyplomowych do ZSK decyduje uczelnia, instytut naukowy Polskiej Akademii 

Nauk lub instytut badawczy, który prowadzi dane studia podyplomowe.  

Ustawa określa zakres informacji znajdujących się w ZRK o każdym rodzaju kwalifikacji 

pełnych i cząstkowych. W przypadku kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 

wyższego, rozporządzenia, w którym zostanie określony zakres informacji gromadzonych w 

ZRK o tych kwalifikacjach. Zgodnie z upoważnieniem zakres informacji gromadzonych w 

ZRK o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych powinien zostać 

określony z uwzględnieniem informacji gromadzonych w ZRK o kwalifikacjach rynkowych, 

o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy.  

W związku z powyższym, wskazany w § 2 rozporządzenia zakres informacji został określony 

z uwzględnieniem informacji wskazanych w art. 83 ust. 1 ustawy, a także specyfiki 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych. Jednocześnie wskazany  

w rozporządzeniu zakres ma spowodować, że Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji będzie 

skutecznie realizował swoją funkcję informacyjną, a osoby poszukujące wiedzy  

o kwalifikacjach znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji znajdą w nim 

wyczerpujące informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów 

podyplomowych.  

W § 2 pkt 1 przewidziano, że w ZRK znajdą się informacje ogólne o kwalifikacjach 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, takie jak: nazwa kwalifikacji, nazwa 

dokumentu potwierdzającego jej nadanie, poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do 

kwalifikacji, informacje na temat czasu trwania studiów podyplomowychi liczby punktów 

ECTS. Ponadto w tym przepisie przewidziano, że w ZRK znajdzie się także krótka 

charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które 
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potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, oraz informacje o uprawnieniach 

związanych z posiadaniem kwalifikacji czy informacje na temat grup osób, które mogą być 

zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, oraz o zapotrzebowaniu na kwalifikację i typowych 

możliwościach jej wykorzystania. W ZRK znajdzie się także odniesienie do kwalifikacji  

o zbliżonym charakterze.  

W § 2 pkt 2 wskazano, że w ZRK znajdą się również informacje o efektach kształcenia 

wymaganych dla kwalifikacji nadawanych po studiach podyplomowych. 

W § 2 pkt 3 przewidziano, że w ZRK znajdą się podstawowe informacje o podmiocie 

prowadzącym dane studia podyplomowe (uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii 

Nauk i instytucie badawczym) takie jak nazwa, siedziba i adres.  

W § 2 pkt 4 i 5 wskazano, że w ZRK znajdą się informacje o dacie uruchomienia studiów 

podyplomowych i dacie zakończenia prowadzenia danych studiów podyplomowych. 

Wprowadzenie tych danych do ZRK ma na celu zapewnienie, że osoby zainteresowane daną 

kwalifikacją nadawaną po studiach podyplomowych będą posiadały aktualne informacje o 

tym czy jest ona jeszcze nadawana.   

Ponadto w rozporządzeniu (§ 2 pkt 6 i 7) przewidziano, że w ZRK znajdą się: informacja  

o dacie włączenia danej kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych do 

ZSK oraz kod tej kwalifikacji w ZRK.  

W art. 84 ust. 4 ustawy wskazano, że informacje określone w rozporządzeniu będą 

przekazywane podmiotowi prowadzącemu ZRK przez uczelnie, instytuty naukowe PAN  

i instytuty badawcze nadające daną kwalifikacje. Nie dotyczy to informacji o kodzie 

kwalifikacji w ZRK, która jest generowana automatycznie przez system informatyczny 

Rejestru.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Upoważnienie zawarte w art. 83 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

weszło w życie dnia 15 lipca 2016 r. (zgodnie z art. 112 pkt 2 ustawy). Zaproponowany 

termin wejścia w życie rozporządzenia zapewnia najszybsze wejście w życie tego aktu 

prawnego i w ten sposób umożliwione zostanie przekazywanie informacji do ZRK 

dotyczących studiów podyplomowych przez uprawnione podmioty. Zaproponowany termin 

wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa. 

 

Stosownie do stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych, zawartego w piśmie z dnia 22 

czerwca 2016 r., projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny 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. 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, z 2015 r. poz. 1063 oraz z 2016 r. poz. 494).   
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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).  

 

 

 


