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91. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie. 

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzzv ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu 
nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 357), która stanowi wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K 
35/12). Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 2 pkt 4 
ustawy, dotyczącego upoważnienia dla ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania do 
uregulowania w drodze rozporządzenia kwestii warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania egzaminów, z art. 92 ust. 1 
Konstytucji RP. 

Projektowane rozporządzenie określi szczegółowe warunki 
i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie: sposób organizacji i 
przeprowadzania każdej części egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sposób 
postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego 
zakłócenia przebiegu egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu innym 
niż szkoła, placówka, u danego pracodawcy lub w danym 
podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, ze 
względu na stan zdrowia zdającego lub jego 
niepełnosprawność; sposób i tryb zgłaszania zdających do 
egzaminu; tryb składania przez zdającego deklaracji oraz 
zakres danych zawartych w deklaracji; tryb wydawania 
pozytywnej opinii przez radę pedagogiczną dotyczącą 
dostosowania egzaminu do potrzeb edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych zdającego ze względu na 
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej 
lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; zadania i 
kompetencje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
oraz zespołów nadzorujących, egzaminatorów i zespołów 
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egzaminatorów, a także nauczycieli biorących udział w 
przeprowadzaniu egzaminu; skład zespołów 
nadzorujących; zakres informacji zawartych w protokołach 
z przebiegu egzaminu; zakres informacji zawartych we 
wniosku dotyczącym upoważniania szkół, placówek, o 
których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, 
pracodawców oraz podmiotów prowadzących 
kwalifikacyjne kursy zawodowe do przeprowadzania części 
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu, gdy część 
pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także tryb 
udzielania i przedłużania tego upoważnienia; termin 
przechowywania prac zdających oraz dokumentacji 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 
osoby, które nie wchodzą w skład zespołu 
egzaminacyjnego i nie biorą udziału w przeprowadzaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które 
mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tego 
egzaminu, w tym osoby, które mogą występować w 
charakterze obserwatorów podczas egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; wysokość opłat 
pobieranych za egzamin potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie przeprowadzany dla uczniów – młodocianych 
pracowników oraz osób dorosłych osób dorosłych, które 
ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub 
przyuczenie do pracy dorosłych, możliwość zwalniania 
osób o niskich dochodach z całości lub części opłat za 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tryb 
zwalniania z tych opłat. 

100. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy.  

Konieczność corocznego określenia minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wynika 
bezpośrednio z przepisów art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 191, z późn. zm.). 

W projektowanej nowelizacji określa się wysokość 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli od dnia 1 września 2015 r. W związku z 
zachowaniem kwoty bazowej dla nauczycieli w ustawie 
budżetowej na kolejny rok proponuje się zachowanie 
wysokości aktualnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego. 
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112. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

Wprowadzenie zmian w przepisach niniejszego 
rozporządzenia wynika z potrzeby uwzględnienia 
priorytetów Komisji Europejskiej związanych z dualnym 
systemem kształcenia zawodowego realizowanego w 
szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o współpracę 
szkół z pracodawcami.  

Projekt rozporządzenia nie będzie wnosił zasadniczych 
zmian do warunków i trybu organizowania praktycznej 
nauki zawodu. Wprowadzone zmiany polegają na 
określeniu warunków organizowania zajęć praktycznych u 
pracodawców w ramach dualnego kształcenia 
organizowanego na podstawie umowy o praktyczną naukę 
zawodu zawartą pomiędzy szkołą a pracodawcą. 
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