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Warszawa, 16.10.2020 r.

Szanowni Państwo,
w związku z intensywnymi sygnałami firm członkowskich i licznych pytań i wątpliwości naszych firm
członkowskich, przejrzeliśmy wszystkie wcześniejsze i te ostatnie komunikaty oficjalne dotyczące
ograniczeń i zakazów. Nie są one jednoznaczne i spójne, co nie jest niczym nowym – z podobnymi
borykaliśmy się jako firmy z sektora usług rozwojowych w poprzednich etapach pandemii.
To co można na podstawie tych dokumentów racjonalnie stwierdzić:
1. Nie straciły statusu, ani nie zostały zmienione wytyczne opublikowane przez Ministerstwo
Rozwoju w porozumieniu z GIS https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkaniabiznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy . Odnosiły się one m.in. wprost do szkoleń. Jedyną
zmianą wynikająca z ostatnich komunikatów ogólnych zasad, jaką należałoby tu zastosować, to
wymagana powierzchnia przypadająca na uczestnika – we wspomnianych wytycznych było to
2,5 m2, aktualnie należałoby uwzględnić wymóg 4 m2 na osobę.
2. Zakazu organizacji targów i kongresów w strefie czerwonej nie można wprawdzie interpretować
wprost – że dotyczą także szkoleń w formie stacjonarnej - to jednak ocena rozwoju sytuacji i
zdrowy rozsądek podpowiadają, aby bezwzględnie zrezygnować w strefie czerwonej z
organizacji szkoleń otwartych w formie stacjonarnej, a nawet jeśli strefy żółte pozostaną, to
tam też warto rozważyć, czy wobec rozwoju sytuacji szkolenia otwarte w formie stacjonarnej
realizować.
3. Nieco inne kryteria należy wziąć pod uwagę w przypadku zakontraktowanych szkoleń
wewnętrznych, realizowanych w siedzibie klienta/ miejscu pracy uczestników. Tu mają
znaczenie przede wszystkim wdrożone ograniczenia i wymogi klienta/pracodawcy w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19. Ale także w tych przypadkach dostawca usługi i osoba prowadząca
powinny uwzględniać racjonalną ocenę swojego bezpieczeństwa i określać własne granice
działania w kontekście rozwoju sytuacji lokalnej i w całym kraju.
Wiele wskazuje na to, że dynamika wzrostu zakażeń spowoduje w najbliższych dniach znaczne, a może i
całkowite zamrożenie szkoleń w formie stacjonarnej bez względu na charakter ograniczeń i
zakazów. Jako profesjonalne podmioty z sektora usług rozwojowych miejmy na uwadze, że za zdrowie i
bezpieczeństwo odpowiada Organizator oraz że jest wiele typów spotkań, szkoleń i działań
rozwojowych. Każda organizacja ma swoją specyfikę i organizuje różne typy wydarzeń - czy to otwartych,
czy to zamkniętych, grupowych lub indywidualnych, które różnią się w formie i specyfice. Obowiązkiem
każdego z nas jest przestrzeganie prawa, a w razie jego niespójności własna ocena ryzyka i dostosowanie
adekwatnych środków ochrony i bezpieczeństwa.
Z poważaniem,
W imieniu Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Piotr Piasecki
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