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DECYZJA 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz art. 

104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695 i 1298) po rozpoznaniu 

wniosku Związku Harcerstwa Polskiego (adres: ul. Konopnickiej 6, 00-491 

Warszawa), NIP 5260251440, KRS 0000094699, z dnia 5 lipca 2018 r. 

reprezentowanego przez Joannę Skupińską 

  

postanawiam 

 

nadać Związkowi Harcerstwa Polskiego (nr KRS 0000094699) uprawnienie  

do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej  

z grupą”. 

 

UZASADNIENIE 

 

Stosownie do przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 226, dalej jako 

„ustawa o ZSK”) Związek Harcerstwa Polskiego (dalej również jako 

„Wnioskodawca”) dnia 4 października 2018 r. złożył za pośrednictwem 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji wniosek o włączenie do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji (dalej również jako „ZSK”) kwalifikacji „Prowadzenie pracy 

wychowawczej”. Wraz z ww. wnioskiem Związek Harcerstwa Polskiego, 

stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy, złożył 29 października 2018 r. wniosek  

o nadanie uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji. 
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Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy kwalifikacja, której dotyczył ww. wniosek, 

pod nazwą „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” została włączona 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji obwieszczeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej 

„Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji (M.P. poz. 806). Obwieszczenie to zostało opublikowane 17 września 

2020 r. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dniem 17 września 2020 r. ww. 

kwalifikacja uznana została za kwalifikację włączoną do ZSK.  

 

24 września 2020 r. Minister Edukacji Narodowej za pomocą systemu 

informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zwrócił się do podmiotu 

prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o przesłanie do Wnioskodawcy 

wezwania do uzupełnienia braków we wniosku w zakresie informacji 

potwierdzających, że zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe, które muszą 

spełniać podmioty ubiegające się o nadanie uprawnienia do certyfikowania tej 

kwalifikacji rynkowej, jak również w zakresie potwierdzenia wniesienia opłaty,  

o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy w wysokości wynikającej z art. 26 ust. 2 

ustawy.  

 

21 października 2020 r. Wnioskodawca przekazał w systemie informatycznym 

Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji uzupełniony wniosek. 22 października 

2020 r., po weryfikacji przez podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr 

Kwalifikacji spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 

pkt  3 i w art. 43 ust. 1 ustawy, uzupełniony wniosek został przekazany do 

Ministra Edukacji i Nauki.   

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy przedmiotowy wniosek o nadanie uprawnienia  

do uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy 

wychowawczej z grupą” został złożony przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem  

o włączenie tej kwalifikacji do ZSK. Stosownie do art. 26 ust. 2 ustawy  

w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy art. 41-44 ustawy. 

Wobec powyższego, art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi podstawę do nadania 

przez ministra właściwego, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia 

do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej w odniesieniu do której na portalu 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została ogłoszona informacja, o możliwości 

składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji 

rynkowej. Przepis art. 41 ust. 2 ustawy określa zaś dodatkowe warunki, jakie musi 

spełniać wnioskodawca, by ubiegać się o nadanie uprawnienia do certyfikowania 

danej kwalifikacji rynkowej.  
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Z przepisów art. 14 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy wynika, że o nadanie uprawnienia  

do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej  

z grupą” może wystąpić podmiot, który: 1) prowadzi działalność gospodarczą, 

2) zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie 

walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

3) spełnia dodatkowe warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 7 (w przedmiotowej 

sprawie obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej 

z grupą” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nie określa takich warunków), 

4) nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub  

w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego 

upadłości, 5) nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich 

opłacania.  

 

Warunek wymieniony w pkt 2) powyżej, stosownie do art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy, 

został określony w ww. obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy 

wychowawczej z grupą” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 

806), w pkt 6, zgodnie z którym: „W celu przeprowadzenia procesu weryfikacji 

powoływana jest komisja walidacyjna składająca się z 3 osób. Ocenę 

dokumentacji metodą analizy dowodów przeprowadza co najmniej 1 członek 

komisji. Pozostali członkowie komisji przed przeprowadzeniem rozmowy 

zapoznają się z dokumentacją. Rozmowę z osobą ubiegającą się o nadanie 

kwalifikacji prowadzi komisja walidacyjna w 3-osobowym składzie. 

Przewodniczący komisji musi posiadać wyższe wykształcenie pedagogiczne lub 

psychologiczne oraz spełniać przynajmniej jedno z wymagań: 

− posiadać udokumentowane doświadczenie w wymiarze co najmniej 200 

godzin w prowadzeniu działalności szkoleniowej skierowanej do osób 

zajmujących się pracą wychowawczą (akceptowane są dokumenty 

potwierdzające wykonaną pracę, takie jak: świadectwo pracy, umowa 

cywilnoprawna, zaświadczenie wydane przez organizację); 

− posiadać udokumentowane 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu 

działalności wspierającej (np. kierownik zespołu wychowawców) osoby 

zajmujące się pracą wychowawczą (akceptowane są dokumenty 

potwierdzające wykonaną pracę, takie jak: świadectwo pracy, umowa 

cywilnoprawna, zaświadczenie wydane przez organizację); 

Członkami komisji mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz 

spełniające przynajmniej jedno z wymagań: 
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− posiadające udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie (zebrane 

w ciągu ostatnich 10 lat) w prowadzeniu pracy wychowawczej z grupami 

dzieci lub młodzieży metodami aktywizującymi, poza systemem edukacji 

formalnej (akceptowane są dokumenty potwierdzające wykonaną pracę, 

takie jak: świadectwo pracy, umowa cywilnoprawna, zaświadczenie wydane 

przez organizację); 

− posiadające udokumentowane 3 letnie doświadczenie (zebrane w ciągu 

ostatnich 10 lat) w prowadzeniu działalności wspierającej osoby zajmujące 

się systematyczną pracą wychowawczą; 

− posiadające udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy jako 

pedagog lub psycholog (co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, 

zebrane w ciągu ostatnich 10 lat, w udzielaniu wsparcia pedagogicznego lub 

psychologicznego dzieciom lub młodzieży); 

Instytucja prowadząca walidację zapewnia sprzęt audiowizualny niezbędny 

do odtworzenia nagrań przedstawianych przez osobę poddającą się walidacji 

oraz pomieszczenie do przeprowadzenia rozmowy z komisją walidacyjną.” 

 

Warunki formalne samego wniosku określa art. 42 ustawy, zaś wysokość opłaty  

od wniosku ustala się zgodnie z art. 43 ust. 1 i art. 26 ust. 2 ustawy –  

w przedmiotowej sprawie wynosi ona 5000 zł. 

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy ocena formalna wniosku 

co do spełnienia wymogów, o których mowa w art. 42 i art. 43 ust. 1 dokonywana 

jest przez podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.  

 

W przedmiotowej sprawie podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji  

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku dokonał takiego sprawdzenia. 

W związku z treścią opublikowanego ww. obwieszczenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej 

„Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji (M.P. poz. 806)  wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o nadanie 

uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy 

wychowawczej z grupą” wymagał uzupełnienia w zakresie: (1) wykazania 

zapewnienia warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających 

przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 25 

ust. 2 pkt 5 ustawy, to znaczy określonymi w obwieszczeniu o włączeniu 

kwalifikacji do ZSK wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów 

przeprowadzających walidację, jak również (2) potwierdzenia wniesienia opłaty, 

o której mowa w art. 43 ust. 1 w wysokości wynikającej z art. 26 ust. 2 ustawy.  

W pozostałym zakresie wniosek został uznany za kompletny – zgodny 
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z wymaganiami art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2-5  ustawy. Jak wskazano powyżej 

wniosek w zakresie informacji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz 

potwierdzenia wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 w wysokości 

wynikającej z art. 26 ust. 2 ustawy został uzupełniony.  

 

Minister Edukacji i Nauki w wyniku rozpatrzenia uzupełnionego wniosku Związku 

Harcerstwa Polskiego o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji 

rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” stwierdził, że:  

 

1. W odniesieniu do warunku określonego w art. 14 ust. 2 i art. 41 ust. 2 

ustawy – tj. prowadzenia przez podmiot ubiegający się o nadanie 

uprawnienia działalności gospodarczej, organ na podstawie aktualnego 

wypisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ustalił, 

że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.  

2. W odniesieniu do warunku określonego w art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy - 

Strona zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające 

przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymogami, o których mowa 

w pozycji 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 8 października 2020 r.  w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej 

„Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji, w której określono wymagania dotyczące walidacji 

i podmiotów przeprowadzających walidację. Wnioskodawca 

w uzupełnionym wniosku oświadczył pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, że spełnia ww. wymagania, 

na potwierdzenie czego przedstawione zostały następujące dokumenty: 

− Scenariusz walidacji, który zawiera m.in. opis sposobu organizacji 

walidacji w Związku Harcerstwa Polskiego, w tym jej etapów, 

wymagania i zadania poszczególnych zespołów pracujących na 

rzecz IC, skrótowy opis stosowanych narzędzi walidacyjnych, opis 

sposobu informowania o walidacji, rejestracji kandydatów oraz 

szczegółowo etapu weryfikacji, 

− Wewnętrzny System Zapewniania Jakości  

− CV osób, które mogą pełnić funkcję członków zespołu osób 

projektujących walidację i asesorów walidacyjnych. 

 

W ocenie Ministra Edukacji i Nauki przedstawiona dokumentacja 

potwierdza, że Wnioskodawca zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe 

umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z ww. wymogami. 
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3. W odniesieniu do warunku określonego w art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy – 

na podstawie aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego organ ustalił, że Związek Harcerstwa Polskiego 

nie zakończył i nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

w stosunku do niego nie została otwarta likwidacja i nie ogłoszono jej 

upadłości.  

4. W odniesieniu do warunku określonego w art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy – 

nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – organ podzielił ocenę 

formalną wniosku dokonaną przez Instytut Badań Edukacyjnych w tym 

zakresie.  

 

Wobec spełnienia przez Stronę wynikających z art. 14 ust. 2 i art. 41 ust. 2 ustawy 

warunków do uzyskania uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie 

pracy wychowawczej z grupą” oraz biorąc pod uwagę, iż wniosek z dnia 

30 października 2018 r. złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego spełnia 

wymagania art. 42, art. 43 ust. 1 i art. 26 ust. 2 – jest kompletny, organ uznał, 

iż  spełnione są przesłanki do nadania Wnioskodawcy uprawnienia 

do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej 

z grupą”, włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Obwieszczeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie włączenia 

kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą” 

do  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 806).  

 

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.  

 

Pouczenie: 

1. Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona z niej niezadowolona 

może zwrócić się do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji 

albo wnieść, za pośrednictwem Ministra Edukacji i Nauki, skargę na tę 

decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 

w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

2. Strona może zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, o którym mowa w pkt 1, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia Ministrowi Edukacji i Nauki 

oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa przez stronę postępowania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna – nie przysługuje od niej 

skarga do sądu.  
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3. Wnosząc skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie należy uiścić wpis stały od skargi w wysokości 200 zł; 

uiszczając kwotę wpisu  (gotówką do kasy sądu albo na rachunek 

bankowy sądu) należy wskazać tytuł wpłaty i rodzaj pisma, od którego 

wpis jest uiszczany.  

4. Strona może złożyć wniosek o przyznanie przez sąd prawa pomocy,  które 

obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata 

lub radcy prawnego. Wniosek można złożyć do sądu przed wszczęciem 

postępowania lub w toku postępowania przed sądem; wniosek 

o przyznanie przez sąd prawa pomocy jest wolny od opłat sądowych.  

5.   Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego 

sądu administracyjnego. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, 

pobytu lub siedziby na obszarze właściwości tego sądu, może złożyć 

wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym, który wniosek 

ten niezwłocznie przesyła  do sądu właściwego. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Związek Harcerstwa Polskiego (adres: ul. Konopnickiej 6, 00-491 

Warszawa), 

2. a/a 

 
 
 
 

 Przemysław Czarnek  

 Ministerstwo Edukacji i Nauki   

/ – podpisany cyfrowo/ 


