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w odpowiedzi na pismo z dnia 3 sierpnia br., sygn. BPS/KU-03 ~ 14/12/09, w sprawie

inicjatywy ustawodawczej Senatu RP w zakresie ustawy 0 zmianie ustawy - Kodeks pracy

(druk senacki nr 614), uprzejmie przedstawiam opini~ Ministerstwa Edukacji Narodowej na

temat rozwi'lZall przyj~tych w projekcie ustawy.

Maj3c.c na uwadze koniecznosc wykonania wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia

31 marca 2009 r., projektodawca zaproponowal nadanie nowego brzmienia art. 103 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej popiera

inicjatyw~ ustawodawcz3c. Senatu w zakresie zapewnienia zgodnosci z Konstytucj3c. RP

przepis6w Kodeksu pracy dotycz3c.cych ulatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji

zawodowych oraz przysroguj3c.cych im z tego tytulu swiadczen. MEN wyraZa nadziej~, iz

uporZ(ldkowanie przepis6w prawnych reguluj3c.cych t~ sfer~ przyczyni si~ do wyeliminowania

w3c.tpliwosci interpretacyjnych, a w konsekwencji do latwiejszego stosowania przepis6w oraz

powszechniejszego korzystania z uprawnien przewidzianych w Kodeksie pracy.

Jednoczesnie zwracam uwag~ na koniecznosc doprecyzowania projektu pod wzgl~dem

redakcyjnym i usuni~cia niesp6jnosci terminologicznych pomi~dzy poszczeg61nymi

jednostkami redakcyjnymi projektu, np. w art. 103 liSt. 1 wskazane jest uj~cie takZe

mozliwosci ulatwiania przez pracodawc~ pracownikowi podejmowania nauki w szkole, tym

bardziej, iz w kolejnych ust~pach tego artykulu jest 0 tym mowa. Do rozwaz.enia pozostaje

kwestia zdefiniowania poj~cia "podejmowanie nauki w szkole".

Ponadto, z punktu widzenia MEN, zasadne jest uj~cie w art. 103 liSt. 5 przepisu, na mocy

kt6rego urlop szkoleniowy (w wymiarze 5 dni roboczych) b~dzie przyslugiwal r6wniez

pracownikom przyst~puj3c.cym do egzaminu potwierdzaj3c.cego kwalifikacje zawodowe.

W projekcie zmian Kodeksu pracy w art. 103 list. 6 uzyto sformulowania "formy

pozaszkolne". Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, niezb~dne jest zdefiniowanie tego

poj~cia (np. poprzez zastosowanie definicji negatywnej), zwlaszcza bior3c.c pod uwag~

w3c.tpliwosci interpretacyjne, jakie pojawialy si~ w zwi'lZkU ze stosowaniem dotychczasowych

przepis6w, w tym rangi wykonawczej, wydanych na podstawie upowaZnienia ustawowego



zawartego w obecnym - uznanym za niekonstytucyjny - art. 103. Termin "formy
pozaszkolne" w dokladnym brzmieniu jest uregulowany jedynie w przepisach ustawy z dnia

7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oSwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2.56, poz. 2572 z pom. zm.).

Tymczasem, nalezy miec na uwadze fakt, ze pracownicy mog'l podnosic swoje kwalifikacje

zawodowe na kursach, szkoleniach i innych formach doksztalcania i doskonalenia

okreslonych na mocy innych przepisow (np. kursy doksztalcaj'lce prowadzone na mocy

przepisow ustawy - prawo 0 szkolnictwie wyzszym, szkolenia specjalistyczne oraz roZne

formy ksztalcenia ustawicznego prowadzone na mocy przepisow ustawy 0 jednostkach

badawczo-rozwojowych, dzialalnosc oswiatowa prowadzona na podstawie przepisow

0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej i wiele innych). W opinii MEN, zakres form
pozaszkolnych, w jakim naleZaloby ulatwiac pracownikom podnoszenie kwalifikacji

zawodowych, powinien byc wypracowany w porozumieniu z innymi wlasciwymi ministrami.
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