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Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 

188), które stanowi wykonanie upoważnienia art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

Nowelizacja ww. rozporządzenia jest związana z uchwaleniem ustawy z dnia  

20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 
(Dz. U. 

poz. 357) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673). 

Projekt nowelizacji nie wnosi zasadniczych zmian do sposobu i warunków 

przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Wprowadzone zmiany mają charakter 

porządkujący i dostosowujący przepisy rozporządzenia do przepisów ww. aktów prawnych 

oraz polegają na poszerzeniu katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się 

egzaminu eksternistycznego zawodowego.  

Projekt rozporządzenia przewiduje następujące zmiany przepisów: 

1) § 2 pkt 4 – zmiana ma charakter porządkujący i polega na uaktualnieniu odesłania do 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół; 

2) § 6 – zmiana ma charakter porządkujący i polega na zmianie odesłania  

w zakresie informatorów zawierających w szczególności przykładowe zadania, jakie 

mogą wystąpić na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, 

egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach 

eksternistycznych; 

3) § 10 – zmiana polega na dostosowaniu tego przepisu do przepisów rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zgodnie z którymi deklaracje 

przystąpienia do egzaminu eksternistycznego zawodowego dołącza się do wniosku o 

dopuszczenie do tego egzaminu. W przepisie tym dokonano również zmian 

porządkujących w zakresie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o 

dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego.   

4) § 11 ust. 5 – zmiana ma charakter porządkujący i polega na uaktualnieniu odesłania 

do właściwych przepisów ustawy o systemie oświaty; 

5) § 14 ust. 1 i 3 – zmiana ma charakter porządkujący i polega na zmianie przepisów w 

zakresie indywidualnych protokołów egzaminu eksternistycznego zawodowego. 

Kwestia dokumentowania przebiegu egzaminu zawodowego, w tym egzaminu 

eksternistycznego zawodowego została w pełni uregulowana w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie; 

6) § 23 ust. 5 oraz § 33 – zmiana ma charakter porządkujący i polega na uaktualnieniu 

odesłania do właściwych przepisów ustawy o systemie oświaty; 
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Projekt rozporządzenia przewiduje ponadto nadanie nowego brzmienia załącznikowi 

do rozporządzenia zawierającego Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się 

egzaminu eksternistycznego zawodowego. Wykaz ten został uzupełniony o dwie pozycje. 

Proponuje się, aby w zakresie zawodów technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji 

medycznej nie przeprowadzać egzaminu eksternistycznego zawodowego. Powyższa zmiana 

została wprowadzona na wniosek odpowiednio Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra 

Zdrowia. 

W projekcie przewidziano również przepis przejściowy, zgodnie z którym czynności 

w związku z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminu eksternistycznego zawodowego 

są podejmowane w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2015 r. zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, 

poz. 562, z późn. zm.). Konieczność wprowadzenia tego przepisu jest konsekwencją wejścia 

w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw, oraz stanowi powtórzenie przepisu § 56 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. ze 

względu na fakt, iż jego przepisy są ściśle związane z przepisami rozdziału 3b ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które będą stosowane 

od roku szkolnego 2015/2016. Ponadto proponuje się, aby § 2 wszedł w życie w dniu 

następującym po dniu ogłoszenia, ponieważ czynności związane z organizowaniem  

i przeprowadzaniem egzaminu eksternistycznego zawodowego, którego najbliższą sesję 

zaplanowano  na wrzesień, są podejmowane głównie w okresie trwających wakacji letnich.  

W związku z powyższym zasadne jest, aby przepis ten wszedł w życie możliwie jak 

najpilniej. 

 

  Projekt został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z uchwałą nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 

979). Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 

 

 Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 

597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

 

Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 


