
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. 

Poz. 133 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 16 stycznia 2017 r. 

w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. 

Na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 64 i 1010) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do kwalifikacji pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 1–5, pkt 7 i pkt 9–11 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przypisuje się następujące poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej 

„PRK”: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i świadectwo ukoń-

czenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uzyskane od roku szkolnego 2014/2015 do dnia 15 stycznia 

2016 r., potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 1 PRK; 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum, uzyskane od roku szkolnego 2011/2012 do dnia 15 stycznia 2016 r., potwierdza 

nadanie kwalifikacji na poziomie 2 PRK; 

3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oznaczony symbolem OKE-II/115a/2, wydany do dnia 15 stycznia 

2016 r. według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893, z 2015 r. poz. 23 oraz 

z 2016 r. poz. 787), uzyskany po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 

1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawo-

dzie, potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 PRK, z wyjątkiem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje za-

wodowe w zawodzie: 

a) fryzjer – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 4 PRK, 

b) monter mechatronik – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 4 PRK, 

c) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 2 PRK; 

4) świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej i zdaniu egzaminów w zawodach, 

o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285 oraz 

z 2017 r. poz. 60), uzyskane od roku szkolnego 2014/2015 do dnia 15 stycznia 2016 r., potwierdza nadanie kwalifi-

kacji na poziomie 3 PRK, z wyjątkiem świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej fryzjer – po-

twierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 4 PRK; 

5) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oznaczony symbolem OKE-II/115a/2, wydany do dnia 15 stycznia 

2016 r. według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, uzyskany po ukończeniu szkoły policealnej albo po 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 1903). 
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spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-

ty, oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, potwierdza nadanie kwalifikacji na 

poziomie 4 PRK, z wyjątkiem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: 

a) opiekun w domu pomocy społecznej – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 3 PRK, 

b) stroiciel fortepianów i pianin – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

c) technik awionik – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

d) technik eksploatacji portów i terminali – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

e) technik informatyk – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK; 

f) technik logistyk – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

g) technik mechanik okrętowy – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

h) technik mechatronik – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

i) technik nawigator morski – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

j) technik pożarnictwa – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

k) technik rybołówstwa morskiego – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

l) technik spedytor – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

m) technik teleinformatyk – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK, 

n) technik żeglugi śródlądowej – potwierdzającego nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK; 

6) świadectwo dojrzałości, uzyskane od roku szkolnego 2014/2015 do dnia 15 stycznia 2016 r., potwierdza nadanie 

kwalifikacji na poziomie 4 PRK; 

7) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, uzyskany od roku akademickiego 2014/2015 do dnia 15 stycznia 

2016 r., potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 6 PRK; 

8) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, uzyskany od roku akademickiego 2013/2014 do dnia 15 stycznia 

2016 r., potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 PRK; 

9) dyplom doktorski, uzyskany do dnia 15 stycznia 2016 r., potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 8 PRK. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 




