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   Warszawa, dn. 16 lutego 2018 r. 
 
 

Stanowisko firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce („AmCham”) w 
sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych 
 
 
Przedstawiamy postulaty firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (dalej: 
„AmCham”) do projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych wydawanego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) (dalej: „Projekt Rozporządzenia”). AmCham zrzesza ponad 300 firm 
amerykańskich działających w Polsce, które zainwestowały w naszym kraju ponad 120 miliardów 
złotych i zatrudniają ponad 240 tysięcy pracowników. Te liczby od 27 lat nieustannie rosną i zależy nam, 
aby ulepszać klimat inwestycyjny w Polsce i stwarzać jak najlepsze warunki do inwestowania w naszym 
kraju, a także tworzenia w nim dobrze płatnych miejsc pracy. 
 
Jako organizacja zrzeszająca również wiele innowacyjnych firm, zdecydowanie wspieramy ogólne 
kierunki określone w Projekcie Rozporządzenia, w tym zmierzające do rozwoju funkcjonalności 
związanych z elektronicznymi legitymacjami szkolnymi umożliwiającymi kodowanie na legitymacji 
(karcie) dodatkowych usług (np. bilety na transport miejski, wejście na teren do szkoły). Uważamy 
jednak, że Projekt Rozporządzenia powinien zmierzać do wykorzystania pełni możliwości płynących z 
wprowadzenia elektronicznych legitymacji szkolnych, w szczególności związanych z popularyzacją 
edukacji finansowej młodzieży poprzez umożliwienie wykorzystania bezpiecznych i bezgotówkowych 
form płatności.  
 
Jednym z elementów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wsparcie obrotu 
bezgotówkowego, który dotychczas przełożył się m.in. na Program Upowszechniania Płatności 
Bezgotówkowych w administracji czy też Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w 
przedsiębiorstwach. Powszechne wykorzystanie płatności bezgotówkowych jest jednym z 
najsilniejszych narzędzi wpływających na obniżenie szarej strefy w gospodarce, korzystnie wpływając 
również na wizerunek nowoczesnego państwa, jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie 
obywateli.  W działaniach zainicjowanych przez Ministerstwo Rozwoju uczestniczy szereg instytucji 
państwowych (m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Mając na uwadze rolę 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w kształtowaniu postaw młodzieży, zachęcamy do wsparcia działań 
w zakresie popularyzacji obrotu bezgotówkowego w Polsce. 
 
Mając na uwadze powyższe, postulujemy, aby wzory legitymacji szkolnych dopuszczały 
zagospodarowywanie przestrzeni legitymacji w sposób umożliwiający wykorzystanie najszerszego 
możliwego spektrum dostępnych technologicznie rozwiązań. Obok funkcjonalności bezstykowych wzory 
legitymacji powinny pozwalać na wprowadzanie rozwiązań opartych o czytniki laserowe (możliwość 
nadrukowywania kodów kreskowych) czy chipy procesorowe pozwalające na zaczytywanie danych w 
oparciu o technologie i urządzenia wchodzące w bezpośredni kontakt z legitymacją (interfejsy stykowe). 
W związku z tym wnosimy o dokonanie następujących zmian: 
 

1. Zmienić ustęp 1 załącznika 4 Punkt III (Legitymacja szkolna w postaci elektronicznej) Projektu 
Rozporządzenia dotyczący opisu parametrów technicznych legitymacji szkolnej poprzez 
wprowadzenie wymogu aby dokument legitymacji szkolonej był kartą procesorową zawierającą 
interfejs stykowy połączony z możliwością dodania interfejsu bezstykowego; 
 
 

Wnosimy uprzejmie o rozważenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzenia do Projektu 
Rozporządzenia zmiany odnośnie wymogu, aby elektroniczne legitymacje szkolne były kartami 
procesorowymi zawierającymi funkcjonalności interfejsów stykowych, jak i bezstykowych. Zwracamy 
przy tym uwagę, że rozwiązanie to jest również obecnie stosowane we wzorach elektronicznych 
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legitymacji studenckich zawartych w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji i przebiegu studiów wydanego na 
podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 
r. poz. 572, z późn. zm.) („Rozporządzenie Dotyczące Legitymacji Studenckich”). Wprowadzenie 
takiego wymogu pozwoli zatem ujednolicić występujące w obiegu rodzaje legitymacji i przyczyni się do 
rozwoju funkcjonalności jakie mogą płynąć z ich użytkowania. 
 
 

Propozycja AmCham 

- zmiana ustępu 1 załącznika 4 Punkt III (Legitymacja szkolna w postaci elektronicznej) 
do Projektu Rozporządzenia w następujący sposób:  

 
„1. Legitymacja szkolna jest elektroniczną kartą procesorową wykonaną z polichlorku 
winylu (PCV) formatu ID-1 z interfejsem stykowym określonym w normach ISO/IEC 
7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja szkolna może zawierać również inne interfejsy, w 
tym interfejs bezstykowy”. 
 

 
 

2. Wprowadzić do Projektu Rozporządzenia zmiany dotyczące wymogów technicznych, jakie 
powinna spełniać elektroniczna legitymacja szkolna w związku z wykorzystywaniem 
przypisanych jej funkcjonalności. Proponujemy, aby dla uspójnienia rozwiązań wspieranych 
przez administrację publiczną wprowadzić wymagania analogiczne do zastosowanych w 
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie dotyczącym legitymacji 
studenckich. Stosowanie analogicznych rozwiązań dla uczniów i studentów będzie miało 
dodatkowo ogromny walor edukacyjny.  Zakładamy, że funkcje płatnicze wymagają 
doprecyzowania minimalnych wymogów technicznych w odniesieniu do interfejsów stykowych 
jak i bezstykowych tak, aby legitymacje mogły być wykorzystywane w celach płatniczych oraz 
przechowywania danych – zakres wymogów technicznych do potwierdzenia przez organizacje 
płatnicze. W punkcie 2 poniżej znalazły się parametry określone w rozporządzeniu dla 
legitymacji studenckich. 
 

W związku z wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności do elektronicznych legitymacji szkolnych 
nasza organizacja wnosi o doprecyzowanie wymogów technicznych, jakie powinny one spełniać. W tym 
zakresie sugerujemy ujednolicenie wymogów technicznych z wymogami stawianymi elektronicznym 
legitymacjom studenckim. 
 
 

Propozycja AmCham 

- wprowadzenie do załącznika 4 Punkt III (Legitymacja szkolna w postaci 
elektronicznej) do Projektu Rozporządzenia odpowiednich zapisów zawierających 
dane techniczne jakie powinny spełniać legitymacje. Wydawnictwo legitymacji w 
wersji z elektronicznymi funkcjonalnościami powinno być opcją dla danej szkoły (czyli 
legitymacja szkolna może zawierać inne niż tylko podstawowe funkcjonalności). 

 
 

3. Wprowadzić do Projektu Rozporządzenia zmiany dającej wydawcom elektronicznych 
legitymacji szkolnych większą elastyczność w zakresie możliwości zagospodarowywania ich 
powierzchni, w tym w przypadku nawiązania współpracy z podmiotami trzecimi. Jednocześnie 
wymagania dotyczące możliwości wykorzystania legitymacji, jako instrumentu płatniczego 
powinny być jednolite dla wszystkich wydawców legitymacji. 
 

W świetle uwag przedstawionych powyżej nasza organizacja wnosi o uwzględnienie większej 
elastyczności w odniesieniu możliwości zagospodarowywania powierzchni elektronicznych legitymacji 
szkolnych.  
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Zgodnie z obecnym brzmieniem Projektu Rozporządzenia nie ma możliwości wykorzystania 
jakiegokolwiek obszaru elektronicznej legitymacji szkolnej w sposób określony przez szkoły, a zatem 
modyfikowania i rozwoju jej potencjalnego przeznaczenia. W szczególności obecny wzór i opis 
parametrów, jakie spełniać powinna elektroniczna legitymacja szkolna w ocenie naszej organizacji 
ogranicza rozwój jej funkcjonalności oraz nawiązywanie współpracy z podmiotami trzecimi, które 
mogłyby wspólnie z placówkami oświatowymi wspomagać kształtowanie nowych rozwiązań z korzyścią 
dla uczniów. 
 
Warto zwrócić uwagę, że Projekt Rozporządzenia przewiduje możliwość modyfikacji wskazanego 
obszaru pola rewersu elektronicznej legitymacji studenckiej w sposób określony przez uczelnię. Pole 
takie wykorzystywane jest nie tylko jako forma wprowadzania kodu kreskowego, który może być 
wykorzystywany np. na potrzeby kart bibliotecznych lub do laserowego sczytywania zakodowanych w 
nim danych użytkownika ale również jako obszar na którym uczelnie przy współpracy z dostawcami 
usług płatniczych wprowadzają rozwiązania podwajające wykorzystywać takie legitymacje do celów 
płatniczych. Tego typu usługi przy współpracy z uczelniami wprowadzały m.in. Bank BZ WBK S.A., Bank 
Polska Kasa Opieki S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. W ocenie naszej organizacji rozwiązania takie 
mogą potencjalnie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pieniężnego wśród uczniów 
np. poprzez zapobieganie kradzieżom gotówki czy też wykorzystywaniu środków pieniężnych 
przekazanym uczniom w sposób sprzeczny i ich intencją. 
 
 

Propozycja AmCham  
- wprowadzenie do załącznika 4 Punkt III (Legitymacja szkolna w postaci elektronicznej) do 
Projektu Rozporządzenia następującego zapisu określającego wygląd elektronicznej 
legitymacji szkolnej: 
 
„Obszar biały o wymiarach 30 × 21 mm na rewersie przeznaczony do wykorzystania w 
sposób określony przez szkołę, w tym na naniesienie kodu kreskowego” 

 
Należy przy tym zwrócić uwagę, że wprowadzenie dodatkowego pola na rewersie elektronicznej 
legitymacji szkolnej wymagać będzie odpowiedniej modyfikacji graficznej wzorów legitymacji zwartych 
w załączniku 4 do Projektu Rozporządzenia a także odpowiedniego dostosowania wielkości i 
umiejscowienia pól przeznaczonych na hologramy. 
 
Warto podkreślić fakt, iż w sytuacji wydawnictwa legitymacji z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii będą możliwe następujące wybrane funkcjonalności: 
- elektroniczna portmonetka, 
- karta przedpłacona, 
- program lojalnościowy, 
- automatyczna autentykacja w szkolnych stołówkach, 
- elektroniczny klucz do szafek uczniowskich, 
- karta biblioteczna, 
- bilet w komunikacji publicznej. 
 
Należy również nadmienić, iż proponowane zmiany spowodują istotną redukcję kosztów ponoszonych 
obecnie przez budżet państwa z tytułu przygotowania, druku oraz dystrybucji legitymacji. Proponowane 
rozwiązanie przenosi koszty na wydawców elektronicznych instrumentów płatniczych (czyniąc go 
bezpłatnym dla współwydawcy) oraz podnosi poziom włączenia finansowego młodzieży.  
 
Firmy członkowskie AmCham są otwarte na dalszą dyskusję w tej sprawie. 
 
 

************ 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, 

reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu 
inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze 

wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa polskiego. 
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