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Uzasadnienie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe stanowi wykonanie upoważnienia 

ustawowego zawartego art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia warunki uzyskania przez osobę 

posiadającą certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację 

w zawodzie lub świadectwo czeladnicze odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, 

uwzględniając wykształcenie tej osoby oraz potwierdzone przez nią kwalifikacje wyodrębnione 

w zawodzie, a także sposób ustalania wyniku zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 i 6 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie 

dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

(Dz. U. poz. 1731) wynika z wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

nowego zawodu – technik spawalnictwa na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań 

kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 82). Kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa będzie 

mogło być prowadzone m.in. w branżowej szkole II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły 

I stopnia (oraz absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – zgodnie z art. 95 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.), którzy ukończyli naukę 

w zawodach: mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter kadłubów jednostek 

pływających albo monter kadłubów okrętowych. 

W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia została określona 

możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie technik spawalnictwa przez osoby, 

które uzyskają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie drugiej kwalifikacji 

wyodrębnionej w zawodzie technik spawalnictwa oraz posiadają odpowiednio świadectwo 

potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze w zawodach: mechanik-

monter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter kadłubów jednostek pływających albo monter 

kadłubów okrętowych.  

Dyplom zawodowy w zawodzie technik spawalnictwa będzie mogła uzyskać osoba, która 

posiada: 

1) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.17. 

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację 

w zawodzie w zakresie kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 

w zakresie kwalifikacji M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu oraz certyfikat 
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kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie 

prac spawalniczych 

albo 

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.17. 

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo świadectwo potwierdzające kwalifikację 

w zawodzie w zakresie kwalifikacji MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i narzędzi albo świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 

w zakresie kwalifikacji MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek 

pływających oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. 

Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych,  

albo 

3) świadectwo czeladnicze w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz 

certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja 

i wykonywanie prac spawalniczych, 

albo 

4) świadectwo czeladnicze w zawodzie ślusarz oraz certyfikat kwalifikacji zawodowej 

w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.  

 

Ponadto projektowane rozporządzenie przewiduje dodanie w załączniku nr 2 do zmienianego 

rozporządzenia regulacji umożlwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie technik logistyk na podstawie świadectwa potwierdzającego 

kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie 

przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 

i świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.31. 

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych oraz 

świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie kwalifikacji AU.32. 

Organizacja transportu. Proponowane rozwiązanie zostało wprowadzone w związku 

ze zgłoszonymi postulatami m.in. dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie 

w zakresie tego zawodu, na podstawie analizy porównawczej podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie technik logistyk określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, 

z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2020 r. w zakresie zmiany 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia dotyczącej możliwości uzyskania dyplomu zawodowego 

w zawodzie technik spawalnictwa, natomiast w zakresie zmiany w załączniku nr 2 

do rozporządzenia dotyczącej możliwości uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie technik logistyk – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. 
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Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 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. 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.). 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 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) 

i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 


