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Uznawalność kwalifikacji 

Senator Kazimierz Wiatr: 

Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie! 

Otóż omawiana ustawa jest niezwykle ważnym ustaleniem legislacyjnym. Jest to jeden z tych 
nielicznych przypadków, kiedy mamy do czynienia z całkowicie nowym bytem prawnym. Ustawa ta 
zastępuje bowiem dotychczasowe dwie ustawy i mamy całkowicie nowe brzmienie, a zatem jako Senat 
nie mamy ograniczeń konstytucyjnych w zakresie odnoszenia się do poszczególnych zapisów, mamy 
dużą swobodę. 

Muszę powiedzieć, że dyskusja, jaka była na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, dyskusja, 
którą pan przewodniczący Wach dość dobrze zaprezentował, miała jeszcze jeden element, o którym 
chciałbym krótko powiedzieć. Otóż można by nawet powiedzieć, że ten tytuł ustawy jest nieprecyzyjny, 
aczkolwiek uprecyzyjnienie go spowodowałoby, że byłby on znacznie dłuższy. Mianowicie ustawa ta 
w zasadzie odnosi się do tych kwalifikacji zawodowych, które są potwierdzone dyplomami, głównie 
dyplomami szkół wyższych czy innych szkół. Jednak coraz częściej - może wbrew porządkowaniu 
świata w naszej cywilizacji, w którym w zasadzie wszystko tak się porządkuje, także edukacja kończąca 
się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych - okazuje się, że jest wiele takich kwalifikacji, które są 
zdobywane poza tym systemem kształcenia, poza systemem otrzymywania dyplomów. 
W szczególności można tu mówić o takim przypadku - nie wiem, na ile to się będzie w naszym kraju 
rozwijało, ale w niektórych krajach to jest dość istotnie zauważalne - że młodzi ludzie kończą na 
przykład studia humanistyczne, nie wiem, nawet muzyczne, po czym kończą kursy czy studia 
podyplomowe, czy jakieś specjalistyczne kursy z innej dziedziny i w tych dziedzinach prowadzą swoją 
dalszą działalność zawodową. I te przypadki nie są ujęte w tej ustawie. 

Ja muszę powiedzieć, że na posiedzeniu komisji zaproponowałem nawet dopisanie, korzystając z tej 
swobody prawnej, o której mówiłem na początku, z tego, że mamy taką możliwość, kolejnego artykułu 
w tej ustawie, który to artykuł upoważniałby na przykład ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego do wydania rozporządzenia tę sytuację jakoś porządkującego. Niemniej jednak muszę 
powiedzieć - i tutaj z tego miejsca przy okazji dziękuję pani minister Prawelskiej, która na posiedzeniu 
komisji poinformowała nas o tym - że prace związane z uporządkowaniem tego obszaru już trwają, 
a sama, że tak powiem, istota tego zagadnienia jest dość złożona. To oczywiście spowodowało, że 
takiej poprawki ani nie zgłosiłem w czasie trwania posiedzenia komisji, ani nie zgłaszam w czasie tej 
debaty. Pozwalam sobie jednak na tym forum podzielić się tym z państwem, gdyż wydaje się, że waga 
tych ustaleń, które na posiedzeniu komisji pani minister nam obiecała, będzie szczególnie podkreślona. 
Bo jest to jakiś istotny fragment. Oczywiście on by bardziej nas interesował w sytuacji, kiedy nasi 
specjaliści wyjeżdżają za granicę, ale to jest poza naszą jurysdykcją. My raczej zajmujemy się tymi, 
którzy do nas ewentualnie przyjeżdżają, i tym, jak to ewentualnie uregulować. Ale rozumiem, że 
w jakiejś nieodległej przyszłości taki dokument do nas wpłynie i wtedy będziemy się nim zajmować. 

Tak że jeszcze raz dziękuję pani minister za tę obietnicę, za tę informację, a państwu dziękuję za 
uwagę. Dziękuję bardzo. 

 


