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Lp.

Część
dokumentu, do
którego odnosi
się uwaga (np.
art., nr str.,
rozdział)
§5

Treść uwagi (propozycja zmian)

Należy rozbudować przepis

§9 ust. 2 pkt 1

Błędy redakcyjne

§9 ust. 2 pkt 2

Błąd redakcyjny

1.

2.

3.

Uzasadnienie uwagi

W zaproponowanym brzmieniu przepis
nakłada jedynie obowiązki na opiekuna a nie
wskazuje na konsekwencje jakie mogą zostać
wyciągnięte w przypadku nie wywiązywania
się przez opiekuna z tychże obowiązków. O
ten aspekt należy rozbudować powołany
przepis.
Nieprawidłowe odwołania do:
- §8 ust. 2 pkt 1-3 a powinno być §8 ust. 3 pkt
1-3
- §8 ust. 2 pkt 4 a powinno być §8 ust. 3 pkt 4

Nieprawidłowe odwołania do §8 ust. 2 pkt 3 lit.
c. Poprawne odwołanie powinno być do §8
ust. 3 pkt 4 lit. c

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko
resortu

Odniesienie
do
stanowiska
resortu

4.

5.

§9 ust. 2 pkt 8 lit.
a

Błędy redakcyjne

§9 ust. 2 pkt 8 lit.
b

Błąd redakcyjny

§10 ust. 1

Należy rozwiązać problem z brakiem
ekspertów niektórych specjalności lub
brakiem chęci ekspertów do
podejmowania pracy w komisjach

§10 ust. 2

Mogą pojawić się problemy przy
powołaniu do składu komisji

6.

7.

Nieprawidłowe odwołania do:
- §8 ust. 2 pkt 1-3 a powinno być §8 ust. 3 pkt
1-3
- §8 ust. 2 pkt 4 a powinno być §8 ust. 3 pkt 4
Nieprawidłowe odwołania do §8 ust. 2 pkt 3 lit.
c. Poprawne odwołanie powinno być do §8
ust. 3 pkt 4 lit. c
Coraz większym problemem jest powoływanie
ekspertów,
którzy
bardzo
często
z
prozaicznych powodów odmawiają udziału w
pracach komisji lub też dochodzi do sytuacji
braku ekspertów konkretnych specjalności lub
w konkretnych dziedzinach.
Problemem są także terminy egzaminów.
Obecnie odbywają się w okresie ferii letnich,
kiedy to eksperci, będący nauczycielami
korzystają z czasu wolnego i wyjeżdżają na
urlopy.
W związku z powyższym, a także z uwagi na
fakt, że powoływanie ekspertów w skład
komisji jest obowiązkiem nałożonym na organ
powołujący komisję, jak też okoliczność, że
komisje
egzaminacyjne
i
komisje
kwalifikacyjne
muszą
funkcjonować
proponujemy
wprowadzenie
rozwiązania
zgodnie z którym dobór ekspertów do prac w
komisjach
będzie
się
odbywał
z
uwzględnieniem wymagań rozporządzenia ale
na zasadzie losowego przydziału jak ma to
miejsce chociażby w przypadku sędziów czy
też w kolejności alfabetycznej nazwisk
(rozwiązanie takie stosuje się do wyznaczania
pełnomocników profesjonalnych do spraw z
urzędu).
Zaproponowane
rozwiązanie
rozwiąże
problem bezpodstawnego odmawiania udziału
w pracach komisji.
Projekt przewiduje, że powołujący komisję
egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego
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egzaminacyjnej psychologów lub
pedagogów.

§12 ust. 1 pkt 3

Prośba o doprecyzowanie

Uwaga ogólna

Kwestia kosztów ponoszonych na
wynagrodzenia ekspertów komisji
egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych

8.

9.

się
o
stopień
awansu
zawodowego
nauczyciela kontraktowego dyrektor będzie
zapewniał
w
niej
udział
eksperta
posiadającego
kwalifikacje
z
zakresu
psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki
specjalnej. Może pojawić się problem z
dostępnością takich specjalistów w chwili gdy
wszystkie szkoły będą prowadzić sesje
egzaminacyjne.
Aby nie powstały wątpliwości interpretacyjne
należy wyjaśnić kto będzie formułował problem
i zadanie wskazane w tym przepisie.
Dodatkowo należy zauważyć, że wykonanie
zadania z użyciem sprzętu multimedialnego na
pewno zwiększy koszty przeprowadzenia
egzaminu.
Uregulowanie wspomnianej kwestii nie stanowi
materii regulacji rozporządzenia, jednakże
zwracamy uwagę na okoliczność, że zadanie
związane z wypłatą wynagrodzeń dla
ekspertów w komisjach jest obciążeniem
finansowym dla organów prowadzących
powołujących komisje. §14 ust. 4 nakłada na
organ
powołujący
komisję
obowiązek
pokrywania wydatków związanych z pracami
komisji.
W
naszej
ocenie
wypłata
wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w
komisjach powinna zostać sfinansowana z
dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

3

