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Szanowny Pan
Dariusz Piontkowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pi mo nr DPPI-WPPiP.400.13.2020.BS z 30 marca 2021 roku

w załączeniu prze yłam uwagi Komisji d . Kształcenia KRASP dotyczące projektu

rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw. dyplomów

państwowych i innych druków, które zostały także poparte przez Zespół Boloński

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Z wyrazan . szacunku

Prof. dr hab. i Ż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący KRASP



21 kwietnia 2021 r.

Uwagi
Komisji ds. Kształcenia

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki

zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków

(projekt rozporządzenia z dnia 25 marca 2021 r.)

Proponujemy zmiany w § 1 pkt 1 projektu (dotyczącym § 2 ust. 3 aktualnie obowiązującego
rozporządzenia) - wykreślenie sformułowań:
- zwane dalej "dyplomami",
- zwane dalej "suplementami do dyplomów",
występujących w drugiej części przepisu, tak jak to przedstawiono niżej:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 wyrazy "dyplomy zawodowe, zwane dalej "dyplomami", suplementy do
dyplomów zawodowych, zwane dalej "suplementami do dyplomów" zastępuje się wyrazami
"dyplomy zawodowe, zwane dalej "dyplomami", dyplomy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe, suplementy do dyplomów zawodowych, z't'lane dalej "suplementami do
dyplomów", suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe";

Zmieniony w ten sposób § 2 ust. 3 aktualnie obowiązującego rozporządzenia przybrałby
następującą postać:

§2

3. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości,
aneksy do świadectw dojrzałości, zwane dalej "świadectwami", certyfikaty kwalifikacji
zawodowej, zwane dalej "certyfikatami", dyplomy zawodowe, dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe, suplementy do dyplomów zawodowych, zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o wynikach egzaminu
maturalnego i zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia

Proponowane zmiany oznaczałaby konieczność dokonania innych zmian - stosowania w
treści całego rozporządzenia pełnej nazwy dokumentów, tzn. zastąpienia wyrazu "dyplom"
wyrazami "dyplom zawodowy", a wyrazów "suplement do dyplomu" wyrazami "suplement do
dyplomu zawodowego".

Uzasadnienie

Terminy "dyplom" i "suplement do dyplomu" są kojarzone z dokumentami potwierdzającymi
ukończenie studiów. Cytowanie przepisów rozporządzenia zawierających te terminy bez
załączenia wyjaśnień zawartych w § 2 ust. 3 może wprowadzać w błąd.


