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Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Al. J.Ch. Szucha 2
00-918 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
W nawiązaniu do wystąpień, jakie do MEN zostały skierowane przez podmioty prowadzące
niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym m.in. Towarzystwo OświatowoNaukowe „Inter-Wiedza” z siedzibą w Opolu (pismo z dnia 21 kwietnia br. skierowane na ręce Pana
Ministra) oraz Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (pismo z dnia
27 kwietnia br. na ręce Pani Dyrektor Urszuli Martynowicz), Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS)
w pełni popiera wyrażone w tych wystąpieniach oczekiwania. Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji
i badań ankietowych, jakie PIFS przeprowadził w ostatnim okresie w środowisku firm szkoleniowych
oraz liczne sygnały kierowane do nas ze strony podmiotów kształcących w obszarze kwalifikacji
i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych na rzecz rynku pracy, prosimy Pana Ministra o rozważenie
podjęcia możliwych działań i inicjatyw w następujących kwestiach:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 z późniejszymi zmianami)
objęło swoimi postanowieniami również niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego
dorosłych, prowadzone często przez podmioty gospodarcze, pomimo iż – jak można wnosić z jego
treści i uzasadnienia do tego aktu – został on podjęty w celu zapobiegania rozpowszechniania się
wirusa wśród dzieci i młodzieży. W konsekwencji ograniczona, a właściwie uniemożliwiona została
także działalność związana z kształceniem osób dorosłych i uzyskiwaniem przez nich
i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Potrzeby w tym zakresie nie tylko nie zmalały, ale
w aktualnej sytuacji nabrały szczególnego znaczenia, w odpowiedzi na skutki sytuacji epidemicznej
dla gospodarki, w tym wzrost bezrobocia i przestawianie się firm i ich pracowników na inne formy
świadczenia pracy i związane z tym kompetencje. W naszym przekonaniu, niezwykle potrzebna
działalność wspomnianych placówek mogłaby być realizowana w szerszym zakresie, oczywiście
przy zachowaniu rygorów i ograniczeń ogólnych, jakie obejmują wszystkie obszary życia
publicznego i funkcjonowania gospodarki. Jednakże treść §2 ust.1 wspomnianego Rozporządzenia
nie pozostawia wątpliwości, że jego postanowienia dotyczą również placówek kształcenia

dorosłych, powodując nadmiarowe ograniczenie ich działalności, także w stosunku do innych
podmiotów prowadzących szkolenia w warunkach ograniczeń wynikających ze zwalczania
COVID-19. Prosimy Pana Ministra o rozważenie możliwości takiej nowelizacji Rozporządzenia,
która wyłączy z jego postanowień placówki kształcenia dorosłych, pozostawiając je pod rygorami
ograniczeń ogólnych dla tego typu działalności.
2. Cały obszar edukacji pozaformalnej, czyli rynek usług rozwojowych skierowanych na uzyskiwanie
lub podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych to branża, która znalazła się wśród
pierwszych i najgłębiej dotkniętych skutkami pandemii i ograniczeń związanych z jej zwalczaniem.
Działalność została bądź całkowicie zamrożona, bądź realizowana jest przez część podmiotów na
poziomie nie przekraczającym 20% normalnej aktywności. Choć sektor aktywnie przestawia się na
formy zdalne realizacji szkoleń, to należy mieć świadomość, że nie jest na taką skalę zmian
przygotowany ekonomicznie i technologicznie. Zmiana ta ma również swoje istotne ograniczenia
czasowe, metodyczne i merytoryczne – nie wszystkie formy szkoleń nadają się do przekształcenia
na realizację w formie zdalnej przy zachowaniu jakości i zakładanych celów. Problem dotyczy
szeroko rozumianego sektora, na który składa się ponad 70 tys. podmiotów i w którym funkcjonuje
ponad 100 tys. osób. Wartość sektora, mierzona wielkością sprzedaży w skali roku, szacowana jest
na 6-10 mld zł, a stopniowe przywracanie tego potencjału będzie szczególnie pomocne
w przywracaniu potencjału całej gospodarce. Dlatego zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie
działań, w wyniku których Rząd RP obejmie ten sektor planem stopniowego uwalniania rygorów,
pozwalających na realizację działalności szkoleniowej w tradycyjnej formie bezpośredniej,
z uwzględnieniem pewnych rygorów, ograniczeń i środków bezpieczeństwa. Ten sektor nie był
dotychczas wymieniany wśród objętych planowanymi złagodzeniami ograniczeń działalności.
Wytyczenie takiej „mapy drogowej” i stopniowe łagodzenie ograniczeń leży nie tylko w interesie
samego sektora, ale przemawiają za tym istotne racje społeczne i ogólnogospodarcze.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Piasecki

Prezes Zarządu
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Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
Jadwiga Emilewicz – Wicepremier, Minister Rozwoju
Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Urszula Martynowicz – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia
Zawodowego MEN
5. Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
6. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

