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Komitet Nauk o Finansach PAN na bieżąco śledzi prace nad reformą edukacji w Polsce czego
wyrazem było m.in. zajęcie stanowiska w dniu 26 maja br. na temat zaproponowanych przez
Ministerstwo podstaw programowych z przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości dla liceów
ogólnokształcących i tecłmików, branżowych szkół I stopnia oraz dla szkół policealnych.
Kolejny etap konsultacji, rozpoczęty przez Ministerstwo w dniu 17 lipca br., dotyczący projektu
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum
ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły I I stopnia. Komitet
traktuje jako ponowną możliwość wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii, jaką jest edukacja
finansowa przyszłych pokoleń Polaków.
Analizując projekt rozporządzenia z satysfakcją odnotowaliśmy treść podstawy programowej
przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości, przeznaczonej dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego
oraz 5-letniego technikum, uwzględniającą tematykę szeroko pojętego rynku finansowego. Z
niepokojem stwierdziliśmy jednak brak przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości w programie 2letniej branżowej szkoły II stopnia. Oznacza to, iż uczniowie tego rodzaju szkoły zakończą edukację
w zakresie przedsiębiorczości, w tyin także finansów, w szkole branżowej I stopnia. Spowoduje to
zatem zatrzymanie ich poziomu wiedzy w tym zakresie i to w jednej z najszybciej zmieniających się
dyscyplin współczesnego świata jakimi są finanse. Sytuacja ta może zatem doprowadzić nie tylko do
istotnego zubożenia ich aktualnej wiedzy, ale także spowodować, iż w zakresie finansów staną się z
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czasem obywatelami drugiej kategorii, szczególnie narażonymi na wykluczenie finansowe lub też
podatnymi na działalność oszustów i piramid finansowych.
Biorąc powyższe pod uwagę Komitet Nauk o Finansach PAN apeluje o rozszerzenie programu
kształcenia ogólnego w branżowej szkole II stopnia o przedmiot Podstawy Przedsiębiorczości, tak
aby żadna część przyszłego pokolenia Polaków nie została pozbawiona szans na bycie świadomymi
uczestnikami życia społeczno-gospodarczego.

