Projekt z dnia 14 stycznia 2019 r.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), do czasu zakończenia kształcenia
odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole
specjalnej przysposabiającej do pracy, będą stosowane przepisy dotychczasowego
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),
wydanego na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.). Rozporządzenie to, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, może być
nowelizowane na podstawie przepisu, który stanowił podstawę do jego wydania.
Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wydawane jest na podstawie
dotychczasowego upoważnienia zawartego w art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wynika ze zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245).
Zgodnie z art. 50 ww. ustawy dotychczasowe placówki kształcenia praktycznego oraz
dotychczasowe ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się, z dniem 1
września 2019 r., centrami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym, od dnia 1
września 2019 r., kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
na podstawie
nowelizowanego rozporządzenia będą prowadziły centra kształcenia zawodowego i placówki
kształcenia ustawicznego, a także szkoły „starego” ustroju szkolnego.
Jednocześnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych będzie obejmowało jedynie
kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów
kompetencji ogólnych. Zgodnie z art. 290 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe kwalifikacyjne kursy zawodowe odbywające się
w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, wydaną na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w
brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r., mogą być prowadzone do dnia 31
grudnia 2019 r. Natomiast zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
kursy kompetencji ogólnych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego
dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
wydaną na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu

obowiązującym przed 1 września 2017 r., mogą być prowadzone do dnia 31 sierpnia 2023 r.
Mając na uwadze powyższe w projekcie rozporządzeniu pozostawiono jedynie te przepisy,
które odnoszą się do wyżej wymienionych form pozaszkolnych, w tym pozostawiono jedynie
te wzory zaświadczeń, które odnoszą się do ww. form (załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych).
W rozporządzeniu doprecyzowano również przepisy stanowiące podstawę prawną dla
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osób, które
ukończyły ww. kwalifikacyjne kursy zawodowe (zmiana w § 4).
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2019 r.
Przedmiot niniejszej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
W szczególności regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień
podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust.
1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE) w sprawie konsultacji Europejskiego
Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów
prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, s. 42).
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.).
Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców.
Jednocześnie odnosząc się do § 12 pkt 1 i § 132 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
z 2016 r. poz. 283) należy stwierdzić, że projekt rozporządzenia uwzględnia regulacje,
w stosunku do których nie ma możliwości by mogły być podjęte za pomocą alternatywnych
środków.

