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Rafal Grupiriski
PrzewodniczQcy

Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Mlodzie2y
Warszawa

Dot. druku nr 107
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- w porozumieniu z Wolnym

Zwi4zkiem
Zawodowym ,,Solidarno56 - OSwiata" ora;z NSZZ Pracownik6w Schronisk
dla Nieletnich i Zakladilw Poprawczych przedstawia stanowisko
w sprawie poselskiego projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie

Forum Zwi4zk6w Zawodowych

Kwalifikacji (druk nr 107).
Nalezy podkreSli6, 2e zlohony przez grupg posl6w projekt ustawy wypelnia zobowi4zania
migdzynarodowe Polski wobec Komisji Europejskiej z lat 2007-2015. Przedstawiony
dokument jest efektem - wartego dziesi4tki milion6w zlotych! - projektu realizowanego
przez Instytut Badari Edukacyjnych w latach 2010-2015 ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spoiecznego.

Wdra2anie Polskiej Ramy Kwalifikacjr oraz zintegrowanego systemu kwalifikacji nie bylo
zadaniem obowi4zkowym dla Polski. Zostalo dobrowolnie przyjgte do reahzacji przez

6wczesne kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZszego (I etap)
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (II etap). Pomimo wydatkowania na ten projekt
dziesi4tkow milion6w zlotych nie zostal opracowany i przekazany do parlamentu rz4dowy
projekt ustawy! W efekcie, pod olbrzymi4 presj4 czasu r gro2b4 utraty okolo 2 miliardow
zlotych w perpektywte 2074-2020 procedowany jest obecny projekt.

Odnosz4c sig do projektowanej ustawy, Forum Zwi4zkSw Zawodowych zglasza swoje
uwagi i wqtpliwoSci.
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l.

Uwa2amy, 2e w projekcie ustawy brakuje pewnej kompleksowej mySli i zgrupowania
r62nych zagadnreh wg kilku zasad integruj4cych system. W pierwszej, og6lnej, czgsci ustawy
winny byi zgrupowane zasady, kt6re w dalszej czgsci winny byc szczeg6lowo rozpisane lub
wskazane winny byi wyl4czenia (wyj4tki od reguly). wskazujemy, 2e jedyn4
skonkretyzowan4 w projekcie zasad1jest przywolanie, 2e standard opisu kwalifikacji (SOK)
jest (bgdzie) opisywany efektami uczenia sig.

2. Zb>4 czgsto u?ywa sig pojgd nieostrych i niedookreSlonych np. opisywanie przeslanek,
kt6re bgd4 podstawE rozstrzygnigi organow. Dla przykladu: w art. 2l ust. 8 minister
koordynator ZSK okreSli w drodze rozporz1dzenia m.in. warunki, jakie muszq spelniac
eksperci powolywani do zespolu ekspert6w uwzglgdniaj4c wlaSciwe przygotowanie
merytoryczne ekspert6w - czylijakie? Uwalamy,2e og6lne przeslanki winne byi okreSlone
w ustawie.
3. Stosowanie pojgd nieostrych i niedookreSlonych powodujeo Le duLa czg56 kompetencji
i niezbgdnych warunkriw, kt6re winny byd opisane w ustawie zostala przeniesiona do
akt6w wykonawczych (rozporz4dzefr). Naszym zdamem, powoduje to kolizjg z normami
konstytucyj nymi oraz orzeczeniami Trybunalu Konstytucyj nego z ostatnich lat. IJwaaamy , Ze
w rozporz4dzeniu minister moze coS doprecyzowac i uszczegolowid a nie moZe miei
mo2liwoSci dowolnego ksztaltowania warunk6w, kt6re winny by6 okreSlone w ustawie.

4.

Nasz4 zasadnicz4 wqtpliwoSd budzi tryb i forma wl4czania kwalifikacji
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Podnosimy w4tpliwoSd co do zgodnoSci
proiektowanych przepis6w z Konstytucj4. Zaproponowana forma obwieszczenia jest bowiem
form4 komunikowania sig organu ze stronami postgpowania w przypadku wieloSci stron
(vide wyrok NSA 208.12.2009 r., sygn. II OSK 1871/08); obwieszczenie nie jest Srodkiem
prawnym o charakterze rozstrzygaj4cym! Mozna przyj4c,2e przez obwieszczenie o wl4czeniu
danej kwalifikacji do systemu kazdy zainteresowany dowie sig o tocz4cym postgpowaniu
ale bgdzie to juZ po zakoriczeniu tego postgpowania. Forum Zwi4zk6w Zawodowych
uwaLa,,iLewl4czanie kwalifikacji do systemu winno odbywa6 sig poprzezrozporz1dzenie.
Ponadto wskazujemy, 2e w obwieszczeniu przewiduje sig m.in. z'.awarcie informacji
o warunkach walidacji, a wigc o warunkach jakie podmiot certyfikuj4cy musi spelniai aby
ubiegai sig o nadanie uprawnieri do certyfikowania w'drodze decyzji administracyjnej
(art. 25 ust. 2 pkt 7); taka decyzja musi byd wydana na podstawie prawa materialnego
i procesowego, kt6re jest opisane wylqcznie w akcie powszechnie obowi4zuj4cym
(art' 92 Konstytucji). Organy publiczne nie mog4 domniemywai swoich kompetencji, musz4
dzialac w granicach swoich kompetencji. Forum Zwi4zk(tw Zawodowych proponuje

przyi4{ Le wl4czanie kwalifikacji do ZSK winno nastgpowad identycznie
iak w przypadku zawoddw szkolnych w drodze rozporz4dzenia i zal1cznika
do rozporz4dzenia.

5. Forum Zwi4zkSw Zawodowych podnosi r6wnie2 w4tpliwoS6 co do

uczynienia
koordynatorem ZSK ministra wlaSciwego do spraw oSwiaty. IJwa2amy, ze ZSK wchodzi
niejako w kompetencje edukacji, nauki i szkolnictwa wyaszego, pracy, gospodarki i szeregu
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innych resort6w. Proponujemy zatem rozwaLenie, czy wlalciwszym rozwr4zaniem nie byloby
przypisanie koordynacji ZSK Prezes Rady Ministr6w i Kancelarii Prezesa RM.

Wskazujemy, 2e w ustawie winny byi r6wniez uregulowane zasady zapewniajqce
skuteczn4 kontrolg ministra koordynatora ZSK nad zapewnieniem jakoSci w certyfikowaniu.
Obecny projekt przewiduje nadzor ministra, ale nie zapewnia Zadnych mechanizm6w
kontroli. Pozbawia sig ministra koordynatora moZliwoSci dokonywania np. kontroli
doraflnych. Forum Zwipzkdw Zawodowych uwaZa, 2e minister koordynator powinien
mied w ustawie zagwarantowane prawo do kontroli zar6wno w przypadku powzigcia
uzasadnionego podejrzenia wystgpowania nieprawidlowo5ci, jak i z urzgdu.

6.

7. Uwalamy, 2e ustawa winna jednoznacznie rozstrzygnEe jak4 moc prawn4 ma mied ,,znak
gra/iczny informujqcy o przypisanym poziomie PRK do lo,ualifikacji, ktdry jest umieszczany
v,ylqcznie na dokumentach potwierdzajqcych nadanie fu,aliJikacji wlaczonych do ZSK".

Czy ma to byd tylko informacja o poziomie i ma znaczenie opisowe (ak suplement
do dyplomu, kt6ry niewiele znaczy) czy te2 jest to urzgdowe stwierdzenie czegoS
(np. jak w art. 4 ust. I ustawy z 06.08.2010 r. o dowodach osobistych)?
8. Proponowana w ustawie Polska Rama Kwalifikacji (PRK) nie ma zadnego odniesienia do
Europejskiej Ramy Kwalifikacji. (EQF). Na jakiej podstawie prawnej i wg jakich zasad bgd4
odnoszone poziomy PRK do poziom6w EQF?

9. W art. 93 pkt 7 projektu ustawy zamierza powolai sig w sklad Rady Interesariuszy
przedstawicieli podmiot6w funkcjonuj4cych w nieistniej4cym sektorze ,,edukacji
pozaformalnei". Forum Zwi4zkow Zawodowych wskazuje, ze pod tym sformulowaniem
kryje sig konkretna, lobbystyczna intytucja: Polska Izba Firm Szkol4cych. Ustawodawca nie
wskazuje w art. 93 pkt 7 Zadnych kryteri6w reprezentatlywnoSci tej organizacji. Wskazujemy,
2e wskazana lzba Firm Szkol4cych nie posiada 2adnego prawnego monopolu
do reprezentowania podmiot6w dzialaj4cych na rynku szkoleniowym.

10. Forum Zwi1zkow Zawodowych wskazuje,2e Polska Izba Firm.Szkol4cych (PIFS)
pracach Komitetu Monitoruj4cego Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j jako.... przedstawiciel (reprezentatnt) Krajowej Izby
Gospodarczej. Tymczasem, w ar1. 93 zamrerza sig rozdzielid te dwie instytucje. Jednocze$nie,
przedstawiciele tej lzby mog4 by6 takle przedstawicielami organrzacji pracodawc6w!
Reasumuj4c, utrzymanie zapis6w art.93 pkt7 moile spowodowai sy.tuacjg, Ze przedstawiciele
PIFS b9d4 reprezentantami: Krajowej Izby Gospodarczej (pkt l), organizacji pracodawc6w
(pkt 2) i sektora edukacji pozaformalnej (pkt 7)! Forum Zwiqzkow Zawodowych wskazuje na
niedopuszczalnoSi takich zapis6w o jawnie lobbystycznym charakterzet Nie zgadzamy sig na
zapisy, ktore jednakowo traktuj E organrzacje, kt6rych reprezentatywnoS6 jest gwarantowana
ustawowo i kontrolowana s4downie z organizacjami komercyjnymi, kt6re s4 biznesowo

jest organizacj1, kt6ra uczestniczy np. w

zainteresowane wejSciem do Rady Interesariuszy! Id4c zaproponowanym przez ustawodawcg

tokiem rozumowania to reprezentatywne organizacje zwtqzkow zawodowych

bgd4ce

konfederacjami (Forum ZwiEzkow Zawodowych i Og6lnopolskie Porozumienie Zwiqzkow
Zawodowych) zrzeszajq po kilkadziesi4t og6lnopolskich zwiEzkow zawodowych i kaZda
z nich winna te?miec swoich przedstawicieli w Radzie Interesariuszy!
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11. Forum Zwi4zk6w Zawodowych

w celu znacznego

zmniejszenia koszt6w
budZetowych - proponuje przyjgcie zapisu, ktriry umoZliwi w okresie najbli2szych 2-3 lat
funkcjonowania ustawy przejgcie obowi4zk6w Rady Interesariuszy przez istniej4c4
i dzialaj4c4 Radg Dialogu Spolecznego. IJwa?amy, 2e zadania Rady Interesariuszy
doskonale moze wypelniad np. zesp6l ds. uslug publicznych w ramach Rady Dialogu
Spolecznego. MoZna wprowadzid przepisy, kt6re naloZ4 obowi4zek uczestniczenra w pracach

tego zespolu podmiot6w wymienionych

w pkt. 1, 4-6, 8 art. 93. Wskazujemy,

2e finansowanie calego ZSK jest moZliwe ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
wylqcznie do 2020 r. Po tym okresie caly system bgdzie znaczEco obciqzal budZet.

Forum Zwi4zk6w Zawodowych zdecydowanie negatywnie odnosi sig do zapis6w art.
107, kt6ry umoZliwia jednemu z podmiot6w bezplatne wprowadzanie do ZSK
kwalifikacji rynkowych. Jest to jawne uprzywilejowanie jednego z dzialaiqcych na wolnym
rynku podmiot6w i narusza zasadg r6wnego traktowania podmiot6w. UwaZamy,2ebezp\atnie
moana wprowadzai do systemu tylko kwalifikacje regulowane a nie rynkowe. W przypadku
Zwi4zku Rzemiosla Polskiego bytyby to wyl4cznie kwalifikacje uregulowane, kt6re s4
zgodne ze szkolnymi kwalifikacjami zawod6w.
12.

Reasumuj4co Forum Zwi4zk6w Zawodowych pomimo bardzo
krytycznego stanowiska co do celowoSci wprowadzania przedmiotowej
ustawy oraz jej poszczeg6lnych zapis6w - uwaita, te z uwagi na realn4
grotbQ utraty Srodk6w publicznych wydatkowanych przez ostatnie lata na

przedmiotowy projekt oraz grotbg zablokowania przez Komisjq
Europejsk4 Srodk6w w perspektywie 2014-2020 z uwagi na brak ustawy
o ZSK naleLy przedmiotow4 ustawg uchwali6 do 31.12.2015 r.

Forum Zwi4zk6w Zawodowych apeluje do Minister Edukacji Narodowej wskazanej w przedmiotowym projekcie jako minister koordynator ZSK o pilne podjgcie prac we wsp6lpracy z partnerami spolecznymi w celu
nowelizacji tej ustawy po jej uchwaleniu.
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