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PIFS.07-11/22 Warszawa, 09.11.2022 r. 
 
 

Do: 

Pani dr Ewa Flaszyńska 

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

 

Do wiadomości:  

Pan Piotr Krasuski  

Dyrektor Departamentu  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Pani Edyta Sznajder  

dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr 

w Przedsiębiorstwach, PARP 

 

Pani Aleksandra Berg-Koza zastępca dyrektora 

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP 

 

 
Dotyczy: Pismo przewodnie do Uwag Polskiej Izby Firm Szkoleniowych do projektu ustawy 
o aktywności zawodowej (nr projektu UD399) 
 
 
Szanowna Pani Dyrektor, 

Polska Izba Firm Szkoleniowych z dużą wnikliwością zapoznała się z udostępnionym na stronach 

Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy – o aktywizacji zawodowej (projekt UD 399). 

Proponowane postanowienia poddaliśmy szerokiej konsultacji wśród podmiotów sektora usług 

rozwojowych, których doświadczenie i aktywność miały ogromne znaczenie w realizacji niektórych 

form wsparcia przewidzianych w aktualnie obowiązującej ustawie i będą niewątpliwie odgrywać 
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istotną rolę w realizacji wsparcia przewidzianego w projekcie ustawy, która ma dotychczasowa 

ustawę zastąpić.  

Tę inicjatywę legislacyjną przyjmujemy z aprobata i nadzieją. Pozwolę sobie przypomnieć, że 

podobne podejście i kierunki pożądanych zmian, także w kontekście synchronizacji z innymi 

obowiązującymi regulacjami, instytucje reprezentujące sektor usług rozwojowych zawarły 

w propozycjach jakie zostały przekazane Ministerstwu Rozwoju Pracy i Technologii w odpowiedzi 

na zaproszenie Ministra w dniu 24 lutego 2021 r. W omawianym projekcie dostrzegamy wiele 

pozytywnych propozycji, ale także widzimy propozycje budzące wątpliwości bądź nie do końca 

doprecyzowane. Część naszych sugestii zgłaszanych w lutym 2021 roku pozostaje nadal aktualnych 

i nie znalazły satysfakcjonującego uwzględnienia w proponowanej ustawie. 

W wyniku konsultacji środowiskowej sformułowaliśmy kilka kluczowych kwestii i wątków, którymi 

chcieliśmy Państwa zainteresować w przekonaniu i z nadzieją, że zasługują one na 

przedyskutowanie i dopracowanie. Jesteśmy gotowi także z propozycjami konkretnych zapisów 

niektórych jednostek redakcyjnych o ile okażą Państwo zainteresowanie wątkami jakie 

przedstawiamy. 

PIFS nie został wprawdzie zaproszony przez Ministerstwo do konsultacji społecznych i mamy 

świadomość, że określony przez Państwa czas na konsultacje już upłynął, ale rozległość projektu, 

jego znaczenie oraz istotność skutecznego włączenia się podmiotów sektora usług rozwojowych 

w efektywną realizację istotnych elementów ustawy w przyszłości przekona Państwa o celowości 

przyjęcia naszej opinii i rozważenia zawartych w nich uwag i propozycji. 

 

Licząc na ew. robocze spotkanie, pozostajemy do dyspozycji i liczymy na możliwość włączenia nas do 

dialogu wokół tego istotnego projektu. 

 
 
Z poważaniem, 
 

 
                                                                                            Piotr Piasecki 

                                                                                            Prezes Zarządu PIFS 

Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora 

Usług Rozwojowych 
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