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Pan
Jerzy Koniecki
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na pismo z 11 maja 2020 r. przekazuję wyjaśnienia
Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa
Edukacji Narodowej (DSKKZ-MEN) w przedmiotowej sprawie.
Kursy, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe1 (dalej: ustawa Prawo oświatowe), stanowią formę
pozaszkolną umożliwiającą uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych. Mogą one być prowadzone przez publiczne
i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego2. Warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia na takim
kursie, w tym wymogi, jakie powinien spełniać program nauczania, określa
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych3. Zgodnie z § 22 ust. 1 i 2
tego rozporządzenia kurs jest prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego treści ustalone przez podmiot prowadzący dany kurs
(placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego),
albo określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Formę zaliczenia kursu określa placówka
kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzące
dany kurs. Tak więc Minister Edukacji Narodowej nie określa dla tych kursów
podstaw programowych, ani sposobu potwierdzania efektów kształcenia
uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia.
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Dz.U. z 2020 r. poz. 910.
Art. 117 ust. 2b ustawy Prawo oświatowe. Uwaga: utworzenie niepublicznej placówki kształcenia
ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwą ze względu na siedzibę danej placówki
lub centrum, na zasadach określonych w art. 168 ustawy Prawo oświatowe.
3 Dz.U. poz. 652.
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Do działalności szkoleniowej (kursowej) prowadzonej w warunkach stanu
epidemii przez podmioty będące jednostkami systemu oświaty, w tym
niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego, stosuje się przepisy ustawy Prawo oświatowe i aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności
rozporządzenia dotyczące kwestii związanych z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, tj.:
− 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-194,
− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-195.
W myśl ww. rozporządzeń od 4 maja 2020 r. kształcenie praktyczne
realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(kursowych) może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy
pozaszkolnej (kursu) po uzyskaniu zgody słuchacza (uczestnika) danej formy
pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza (uczestnika) –
po uzyskaniu zgody jego rodzica, z uwzględnieniem odrębnych przepisów
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii6. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym
Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne przeciwepidemiczne, które
mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy oraz wsparcie
organów prowadzących i dyrektorów szkół (placówek) w zorganizowaniu pracy w
czasie epidemii związanej z COVID-19. Wytyczne opublikowano na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men w zakładce „Wytyczne
GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej” (wytyczne stosuje się także
do zajęć praktycznych prowadzonych odpowiednio w centrach kształcenia
zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego).
Ponadto, w ww. rozporządzeniu z 20 marca 2020 r. określono,
że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

Dz.U. poz. 410, z późn. zm.
Dz.U. poz. 493, z późn. zm.
6 § 3a ust. 4 i § 4d rozporządzenia z 11 marca 2020 r. w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 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. poz. 780).
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19, dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji
zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanego
dalej „innym sposobem kształcenia”, w tym ustala warunki i sposób zaliczania
zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.
W rozporządzeniu tym uregulowano także kwestie dotyczące
przeprowadzenia w warunkach stanu epidemii egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych dla słuchaczy i absolwentów
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, tj. formy pozaszkolnej, o której mowa
w art. 117 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, realizowanych w oparciu
o programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
w zawodach7 lub podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego8. Regulacje te nie dotyczą jednak kursów wymienionych w art. 117
ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, dla których, jak wskazano powyżej,
Minister Edukacji Narodowej nie określa podstaw programowych, ani formy
zaliczenia (potwierdzenia uzyskanych efektów kształcenia).
W opinii DSKKZ-MEN wytyczne dotyczące bezpiecznych warunków
organizowania i przeprowadzania w okresie stanu epidemii zaliczeń
i egzaminów praktycznych na realizowanych w placówkach kształcenia
ustawicznego i centrach kształcenia ustawicznego kursach, o których mowa
w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe, warunkujących uzyskanie
określonych uprawnień zawodowych, powinien określić organizator kursu,
z uwzględnieniem w szczególności zasad dotyczących zachowania społecznego
dystansu oraz dezynfekcji w związku z wystąpieniem stanu epidemii, po
zasięgnięciu opinii podmiotu właściwego dla danych uprawnień zawodowych.
Z wyrazami szacunku
Piotr Bartosiak
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii, Kwalifikacji i
Kształcenia Zawodowego
/ – podpisany cyfrowo/
Do wiadomości:
Ministerstwo Rozwoju, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (dot. IK: 1248377)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach (Dz.U. poz. 860, z późn. zm.).
8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991, z późn. zm.).
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