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Założenia zmian w zakresie m.in. ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Karta Nauczyciela 

dotyczących utworzenia i funkcjonowania w systemie oświaty Branżowych Centrów Umiejętności 

(BCU) 

 

1. Branżowe centrum umiejętności (dalej: BCU) będzie nową publiczną lub niepubliczną placówką 

systemu oświaty umożliwiającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych, lub zmianę kwalifikacji zawodowych.  

2. Publiczne BCU będą mogły posiadać filie, organizacyjnie podporządkowane placówce. 

3. Organem prowadzącym publiczne BCU będzie mogła być: 

− jednostka samorządu terytorialnego, do zadań której należy zakładanie i prowadzenie 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych centrów kształcenia 

zawodowego,  

− ministrowie właściwi dla zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

branżowego, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo oświatowe, 

− osoba fizyczna lub osoba prawna - na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwą 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

4. Organem prowadzącym niepubliczne BCU będzie mogła być osoba fizyczna lub osoba prawna. 

5. BCU będzie mogło zostać utworzone przez podmioty wymienione w pkt 3 lub 4, wyłącznie w 

porozumieniu organu prowadzącego publiczne lub niepubliczne BCU z organizacją branżową 

właściwą dla danej dziedziny (warunek ten nie będzie dotyczył przypadku, gdy organem 

prowadzącym publiczne lub niepubliczne BCU będzie organizacja branżowa właściwa dla danej 

dziedziny). 

6. W BCU będzie obowiązek powołania Rady BCU, w skład której będą wchodzić m.in. pracodawcy, 

w tym z MŚP, partnerzy społeczni, przedstawiciele organu prowadzącego BCU oraz 

przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych. 

7. BCU będzie prowadziło m.in.: 

1) szkolenia zawodowe, mające na celu rozwój umiejętności zawodowych uczniów i słuchaczy 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz innych osób dorosłych; 

Szkolenie zawodowe będzie nową formą kształcenia zawodowego, którego program nauczania 

uwzględniać będzie umiejętności zawodowe związane z daną dziedziną. Dziedziny oraz zawody 

przyporządkowane do dziedzin zostaną określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy 

– Prawo oświatowe. 

2) zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe, w szczególności w zakresie zajęć praktycznych obejmujących wybraną 

część programu nauczania danego zawodu oraz zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego dla 
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studentów w dziedzinach, w których prowadzone jest kształcenie na studiach; 

3) turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, w przypadku tych dziedzin, 

w których prowadzone jest kształcenie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami; 

4) kursy z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej) dla osób dorosłych – w obszarze 

podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego w danej dziedzinie (możliwe do 

certyfikowania przez podmiot branżowy pełniący funkcję instytucji certyfikującej); kwalifikacje 

sektorowe będą mogły zostać włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; 

5) szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego (nowe miejsce odbywania szkoleń 

branżowych); 

6) działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 

7) działania mające na celu wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe i uczelni w 

nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w danej dziedzinie. 

Na zadania, o których mowa w pkt 1 i 2, realizowane przez BCU na rzecz uczniów i słuchaczy szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe przewiduje się mechanizm finansowania ze środków części 

oświatowej subwencji ogólnej. 

8. BCU będzie wydawało branżowe certyfikaty umiejętności osobom, które zaliczyły szkolenia 

zawodowe. Wzór branżowego certyfikatu umiejętności określi minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. 

9. BCU będzie mogło pełnić funkcję ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych 

lub innych egzaminów właściwych dla danej dziedziny. 

10. Publiczne BCU będą mogły otrzymywać darowizny pochodzące od przedsiębiorców (osób 

fizycznych lub osób prawnych), a przedsiębiorcy będą mogli je odliczyć od dochodów. 

11. BCU nie będzie mogło prowadzić kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności 

zawodowych ani kursów kompetencji ogólnych. 

  


