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Monitoring legislacyjny
w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności
Wysokiej Jakości”
UDA-POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18
Grudzień 2020 r. oraz Styczeń -Marzec 2021 cz. V

Zestawienie aktów prawnych z obszaru edukacji zawierających regulacje
mogące mieć wpływ na dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w
sektorze Żywności Wysokiej Jakości
POLSKA
Lp.

Tytuł projektu aktu prawnego

1.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i
Nauki zmieniającego rozporządzenie w
sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków

Resort
prowadzący

Data
projektu

Uwagi

Minister
Edukacji i
Nauki

25.03.2021

Uwagi do
30.04.2021

Ministra
Edukacji i
Nauki

25.03.2021 Opublikowany

Projekt (rcl.gov.pl)
Przepisy rozporządzenia zostały uzupełnione o
regulację dotyczącą konieczności nanoszenia przez
producentów oznaczenia indywidualnego
blankietu. Na wzory graficzne druków szkolnych
będących wzorami dokumentów publicznych
kategorii drugiej i trzeciej naniesiony został symbol
oznaczenia indywidualnego blankietu.

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z
dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 561
Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia
2021 r. ograniczenie dotyczy również praktycznej
nauki zawodu, co oznacza, że zajęcia z zakresu
praktycznej nauki zawodu odbywać się będą
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wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, o ile wynika to z programu
nauczania.
Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021
r. ograniczeniem objęto również uczniów
branżowych szkół I stopnia będących
młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć
praktycznych realizowanych u pracodawców na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego.

3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

Minister
Edukacji i
Nauki

17.03.2021 Opublikowane

Minister
Edukacji i
Nauki

Trwają prace
w Sejmie
Skierowano
do I czytania w
komisjach:
do Komisji
Edukacji,
Nauki i
Młodzieży
oraz Komisji
Samorządu
Terytorialnego

Dz.U. poz.502

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 502
Od dnia 22 marca 2021 r. ograniczenie
funkcjonowania wszystkich dla szkół
ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych,
placówek kształcenia ustawicznego i centrów
kształcenia zawodowego. Ograniczenie polega na
kontynuowaniu prowadzenia zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego ustalonego przez dyrektora
sposobu realizowania zajęć.
Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje
dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu.

4.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Druk nr 1062 (sejm.gov.pl)
Projekt dotyczy zwiększenia limitu rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej poprzez
zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego
dodatkowych środków finansowych z
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przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla
nauczycieli, którzy mogliby prowadzić dodatkowe
zajęcia wspomagające w celu uzupełnienia braków
w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych
w podstawie programowej.

5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w
związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19
Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 363
Przewiduje się wprowadzenie na okres od dnia 27
lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. m.in.
następujących rozwiązań: 1) zajęcia na studiach,
studiach podyplomowych, w ramach innych form
kształcenia oraz w ramach kształcenia doktorantów
co do zasady będą realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość,
niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w
programie danego kształcenia; 2) w siedzibach lub
filiach uczelni, a w przypadku kształcenia
doktorantów – również w siedzibach innych
podmiotów prowadzących to kształcenie, możliwe
będzie prowadzenie zajęć, które – ze względu na
swoją specyfikę – nie mogą być zrealizowane z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, np. zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne realizowanych w laboratorium, oraz
zajęć przewidzianych w programie studiów do
realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich; 3) decyzję w sprawie sposobu
prowadzenia kształcenia będzie podejmował rektor
lub kierownik podmiotu prowadzącego kształcenie
doktorantów, który określi również warunki
realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury,
zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących
te zajęcia i biorących w nich udział.
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i Polityki
Regionalnej

Minister
Edukacji i
Nauki

25.02.2021 Opublikowany
Dz.U. poz. 363
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6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela

Minister
Edukacji i
Nauki

15.02.2021 Opublikowane
Dz. U.poz.312

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
Minister
zmieniające rozporządzenie w sprawie
Edukacji i
podstaw programowych kształcenia w
Nauki
zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w
zakresie wybranych zawodów szkolnictwa
branżowego

04.02.2021 Dnia 05.03.21
zakończyły się
konsultacje
społeczne.
Obecnie są
rozpatrywane
uwagi.

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 312
Proponuje się dodanie w nowelizowanym
rozporządzeniu przepisów epizodycznych, na
podstawie których w roku akademickim 2020/2021
zajęcia lub grupy zajęć na studiach lub studiach
podyplomowych, przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela, będą mogły być
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w wymiarze
umożliwiającym uzyskanie do 100% liczby punktów
ECTS określonej dla tych zajęć lub grup zajęć
odpowiednio w programie studiów lub programie
studiów podyplomowych dla danego roku studiów
lub studiów podyplomowych.

7.

Projekt (rcl.gov.pl)
Celem projektowanego rozporządzenia jest m.in.:
określenie nowych dodatkowych umiejętności
zawodowych, w tym „Prowadzenie
przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami
nowoczesnego zarządzania” – w zakresie zawodów
przyporządkowanych do branży rolno-hodowlanej:
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych,
pszczelarz, rolnik, technik hodowca koni, technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik
pszczelarz, technik rolnik, i technik weterynarii oraz
zawodów przyporządkowanych do branży
ogrodniczej: ogrodnik, technik ogrodnik, technik
architektury krajobrazu
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8.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w
sprawie informacji przekazywanych
koordynatorowi systemu uznawania
kwalifikacji zawodowych w zawodach
regulowanych i działalnościach
regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej
przez właściwe organy

Minister
Edukacji i
Nauki

04.01.2021 Opublikowane
Dz. U. poz.
580

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 580
Rozporządzenie określa zakres informacji
przekazywanych koordynatorowi sytemu
uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach
regulowanych i działalnościach regulowanych
w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy
dotyczących wydanych decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
regulowanego albo do podejmowania lub
wykonywania działalności regulowanej oraz o
przyjętych oświadczeniach o zamiarze świadczenia
usług transgranicznych, a także sposób i terminy
przekazywania tych informacji oraz informacji o
zmianach lub ustanowieniu nowych wymogów
dotyczących zawodów regulowanych i działalności
regulowanych lub świadczenia usług
transgranicznych, wraz z powodami uznania
przepisów zawierających te wymogi za zgodne z
zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i
niedyskryminującego charakteru.

9.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2160
Rozporządzenie zakłada, że w roku akademickim
2020/2021 zajęcia lub grupy zajęć realizowane w
formie praktyk zawodowych na studiach oraz na
studiach podyplomowych, przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela, będą mogły
odbywać się również: 1) w podmiocie
prowadzącym kształcenie na tych studiach – w
formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub
zajęć właściwych dla przedszkola, szkoły lub
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Ministerstwo
Nauki i
Szkolnictwa
Wyższego
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej –
ministerstwa
współpracujące

02.12.2021 Opublikowane
Dz. U. z
2020r. poz.
2160
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placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość;2) przez
udział studenta lub uczestnika studiów
podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub
placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość – w tym przypadku praktyki zawodowe
będą organizowane przez podmiot prowadzący to
kształcenie i mogą odbywać się przez umożliwienie
studentom lub uczestnikom studiów
podyplomowych udziału w przygotowaniu i
prowadzeniu tych lekcji lub zajęć przez szkołę lub
placówkę systemu oświaty lub ich obserwacji.

PARLAMENT EUROPEJSKI / KOMISJA EUROPEJSKA
Tytuł dokumentu

Podmiot
prowadzący

1. SPRAWOZDANIE w sprawie kształtowania

Komisja Kultury
polityki edukacji cyfrowej (2020/2135(INI)) i Edukacji (PE)

Data
dokumentu
15.03.2021

SPRAWOZDANIE w sprawie kształtowania
polityki edukacji cyfrowej (europa.eu)

2. OPINIA Komisji Kultury i Edukacji dla
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w
sprawie Europejskiego semestru na rzecz
koordynacji polityki gospodarczej:
zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej
strategii zrównoważonego wzrostu
gospodarczego na 2021 r.
(2020/2244(INI))

Komisja
Zatrudnienia i
spraw
socjalnych (PE)

26.01.2021

Komisja Kultury
i Edukacji (PE)

19.11.2020

PA_NonLeg (europa.eu)

3. POPRAWKI 1 - 229 Projekt sprawozdania
Kształtowanie polityki edukacji cyfrowej
(2020/2135(INI))
CULT-AM-660395_PL.pdf (europa.eu)
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Uwagi

