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Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie artykułu prasowego pt. „Zamach na 

dwa miliardy” zamieszczonego w tygodniku „Wprost” (2-8 listopada 2015 r.), powziął 

wiadomość o skutkach, jakie może spowodować brak uregulowania kwestii polskiego 

systemu kwalifikacji. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji 

jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych”
1
.  

Zgodnie z treścią artykułu prasowego, „chodzi o przeszło 420 mln euro, czyli prawie 

2 mld zł. Te pieniądze mają trafić na dokształcanie się Polaków. Komisja Europejska 

postawiła jednak warunek – przekaże nam środki, jeżeli wcześniej wprowadzimy spójne 

i jasne standardy nadawania kwalifikacji”.  

W marcu bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy  

o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Obecnie, zgodnie ze stanowiskiem Pani Joanny 

Dębek, rzecznika prasowego ministra edukacji narodowej, projekt ustawy o zintegrowanym 

systemie kwalifikacji przechodzi etap formalnych uzgodnień w Ministerstwie Edukacji 
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Narodowej. Projekt ten powinien zostać skierowany do uzgodnień międzyresortowych 

 i konsultacji społecznych w pierwszych tygodniach pracy nowego rządu.  

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie o aktualnym 

stanie sprawy. Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji, czy groźba nieotrzymania 

przez Polskę środków unijnych na edukację dorosłych jest aktualna oraz ewentualnie jakie 

działania planuje podjąć Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu uniknięcia powyższego 

skutku. 
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