Opinia dotycząca Dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej
„Sprawozdanie krajowe – Polska 2016”; SWD(2016)89
Związek Rzemiosła Polskiego po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem zwraca uwagę na
następujące kwestie:
1 . Kształcenie zawodowe
Podzielamy większość spostrzeżeń Komisji Europejskiej dotyczących obszaru edukacji.
Uważamy jednak, że zbyt mało uwagi poświęcono kształceniu zawodowemu.
Poza tym, Komisja skoncentrowała się na ocenie powiązań między rynkiem pracy a
szkolnictwem wyższym. Tymczasem dla przedsiębiorców równie ważne jest
odpowiednie przygotowanie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz
techników. Szkolnictwo zawodowe średniego szczebla jest w centrum zainteresowania
naszej organizacji - z uwagi na rolę, jaką odgrywają przedsiębiorstwa rzemieślnicze i ich
organizacje w kształceniu kadr dla gospodarki.
Od szeregu lat postulowaliśmy nawiązanie lepszej i szerszej współpracy szkół
zawodowych z pracodawcami i ich organizacjami, by rozmawiać z nimi na temat
potrzeb realnej gospodarki, z drugiej strony zaś, by wspólnie organizować praktyczną
naukę zawodu. Tylko takie podejście może przynieść efekty w odniesieniu do poziomu
nauki, lepszego przygotowania absolwenta i otwarcia przed nim perspektyw
zatrudnienia. Poza tym konieczna jest zmiana sposobu myślenia na temat szkoły
zawodowej. Szkoła zawodowa średniego szczebla powinna przygotowywać do
wykonywania zawodu, zachowując przy tym programowe otwarcie na kontynuowanie
nauki w szkole wyższego stopnia. Tymczasem w ostatnich latach systematycznie i
systemowo ograniczano w szkole zawodowej ilość czasu przeznaczonego na
rzeczywistą naukę zawodu i przyswajanie umiejętności praktycznych, natomiast
poziom nauki przedmiotów ogólnych oraz sposób organizacji zawodowych szkół
ponadgimnazjalnych nie ułatwiał dalszego kształcenia. Na znaczenie praktycznej nauki
zawodu w realnych warunkach wskazuje również Inspekcja Pracy, w kontekście
wyrabiania nawyków pracy bezpiecznej.
W sprawozdaniu Komisji brakuje pozytywnych przykładów w zakresie przygotowania
kadr dla gospodarki z udziałem pracodawców. Na przykład nie ma ani słowa o formule
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, jak również osób dorosłych,
realizowanej przez rzemiosło w systemie dualnym. Szczególnie, że jest to kształcenie
dualne w najczystszej formie, godnej upowszechniania i rozwijania (więcej, patrz:

Ustawa o rzemiośle Dz.U. 1989 Nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami). Tysiące
rzemieślników przez lata kształciło i kształci nadal młodych fachowców, którzy
następnie z powodzeniem lokują się na polskim i zagranicznych rynkach pracy.
Kwalifikacje potwierdzane przez organizacje rzemiosła mają wysoką rangę na realnym
rynku pracy. Niestety, Komisja Europejska nie wskazuje w swoim sprawozdaniu na
znaczenie rozwijania kształcenia dualnego. Właściwie pomija milczeniem fakt jego
istnienia w Polsce.
Rozumiemy ograniczenia formalne i objętościowe sprawozdania Komisji, jednak
naszym zdaniem, pogłębiona analiza dot. obszaru kształcenia zawodowego w Polsce
okazałaby się bardzo przydatna.
Jako rzemiosło, dysponujemy również bogatymi doświadczeniami dotyczącymi
współpracy pracodawców i szkół zawodowych. Organizacje rzemiosła same już dziś
prowadzą 30 szkół zawodowych. Otwieranie przez nie niepublicznych szkół
zawodowych, w których dokształcają się uczniowie będący młodocianymi
pracownikami zatrudnionymi u rzemieślników w celu przygotowania zawodowego, to
nowy trend działalności rzemiosła. Ich założyciele myślą także o dalszych losach
absolwentów nauki zawodu, tworząc im odpowiednią ofertę nauki w szkole
prowadzącej do egzaminu maturalnego. W ten sposób tworzy się otwarte ścieżki dla
młodzieży, która rozpoczyna naukę w rzemiośle, a następnie – jeśli zechce - kontynuuje
ją w kierunku pozyskiwania kolejnych kwalifikacji prowadzących do szkolnictwa
wyższego.
W dyskusjach na temat Zaleceń dla Polski publikowanych w ramach Semestru
Europejskiego, w tym podczas ostatniego spotkania interesariuszy 01.03.2016 r., w
Przedstawicielstwie KE w Warszawie, ujawnia się bardzo jednokierunkowe podejście
do wyzwania wzmocnienia współpracy szkoły – pracodawcy. Mówi się głównie o tym
jak zachęcić pracodawców, by chcieli współpracować ze szkołami. Jest to z pewnością
wyzwanie w wielu sektorach. Jednak, nie można pomijać milczeniem również innego
zjawiska – kiedy to szkoły i instytucje rządowe czy samorządowe nie są chętne do takiej
współpracy, a preferują rozwijanie wyłącznie centrów kształcenia praktycznego i
warsztatów szkolnych.
W 2015 r. ujrzały światło dzienne dwie regulacje, które pokazują, że nie zawsze
deklaracje polityczne, dotyczące szerokiej współpracy na rzecz wzmacniania powiązań
między rynkiem pracy a szeroko rozumianym szkolnictwem, znajdują odzwierciedlenie
w praktyce, w tym regulacyjnej. W załączeniu dwa stanowiska ZRP odzwierciedlające
ten problem (stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11
czerwca 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
oraz stanowisko dotyczące rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. ).
Niewłaściwe pojmowanie kształcenia dualnego może doprowadzić do jego wypaczenia
i doprowadzić do wdrażania w Polsce „rozmytego” systemu edukacji zawodowej, co
uniemożliwi poprawę jego efektywności. Wdrażanie zaleceń UE dotyczących
wzmacniania kształcenia jako instrumentu walki z bezrobociem – powinno odbywać się
bez marginalizowania (w tym w Polskiej Ramie Kwalifikacji) sprawdzonego w Polsce i
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docenianego w Europie systemu dualnej nauki zawodu realizowanej z udziałem
rzemiosła oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych w trybie egzaminów
czeladniczych i mistrzowskich.
Jednocześnie polecamy uwadze Raport „Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i
policealnej” Instytutu Badań Edukacyjnych z grudnia 2013 r.
2. Udział dorosłych w kształceniu ustawicznym
Zgadzamy się z opinią Komisji Europejskiej, że Polska pozostaje w tyle za innymi
państwami pod względem udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie.
Słusznie zauważono, że brakuje koordynacji strategii uczenia się przez całe życie.
Korzyści wynikające z kształcenia ustawicznego są istotne nie tylko dla poszczególnych
osób. Mają także wymierne znaczenie dla gospodarki. Badania CEDEFOP
przeprowadzone na obywatelach 12 krajów UE w wieku 26-60 lat uczestniczących w
kształceniu ustawicznym wykazały ich średnio wyższy poziom zdrowia (indeks BMI,
brak chronicznych problemów ze zdrowiem oraz podejście zorientowane na własne
zdrowie), jak również wyższy poziom zaangażowania społecznego oraz satysfakcję z
pracy i działalności gospodarczej. Zawodowe kształcenie ustawiczne pozytywnie
kształtuje również postawy proinnowacyjne oraz wpływa na produktywność
pracowników.
Organizacje rzemiosła zajmują się przygotowaniem zawodowym dorosłych, z sukcesem
wprowadzając wiele osób na rynek pracy, jeśli te zdecydują się na pozyskiwanie
nowych umiejętności czy zawodu w rzemiośle. Jednak, wiele organizacji zrzeszonych w
Związku Rzemiosła Polskiego sygnalizuje problem, że urzędy pracy niechętnie
współpracują z nimi, ze względu na ich zdaniem, wysokie koszty tej formy
przygotowania zawodowego, jaką oferuje rzemiosło. Wolą wysyłać bezrobotnych na
krótkie formy szkoleniowe lub staże, po których zwykle ci wracają do urzędów pracy.
Brakuje więc nie tylko koordynacji strategii uczenia się przez całe życie, ale
postrzegania jej jako składowej nie tylko polityki oświatowej, ale generalnie
rozwojowej. Brakuje także podejścia bazującego na planowaniu długookresowym i
oceny określonych rozwiązań w perspektywie długoterminowej.
3. Bariery w inwestycjach
Słusznie Komisja Europejska w wielu miejscach w sprawozdaniu odnosi się do wyzwań
w zakresie inwestycji.
Mikro i mali przedsiębiorcy reprezentowani przez Związek Rzemiosła Polskiego od lat
domagają się poprawy otoczenia biznesu i funkcjonowania administracji publicznej, jak
również zachęt inwestycyjnych - stymulujących również inwestycje w
mikroprzedsiębiorstwach z branż rzemieślniczych, które dzięki specyficznym cechom,
niepowtarzalności, jakości usług i produktów, przy właściwym wsparciu mogą z
powodzeniem wchodzić na ścieżkę rozwoju opartą na innowacjach - na ich skalę
możliwości i odpowiednio do zapotrzebowania rynku. Te firmy również tworzą miejsca
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pracy i wnoszą wartość dodaną w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego,
w tym w obszarze edukacji, o czym obszernie była mowa powyżej.
Szkoda, że w tym kontekście Komisja Europejska w swoim sprawozdaniu nie odnosi się
do programu Small Business Act. Naszym zdaniem, jego słuszne założenia i benchmarki
powinny być przypominane na każdym kroku i powinny stać się również elementem
oceny w ramach Semestru Europejskiego.
Dodać należy, że Komisja Europejska słusznie zauważa w sprawozdaniu, że Polska jest
największym beneficjentem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Nie wspomina, jednak, o problemie dostępu do tych środków dla firm mikro.
Programowanie funduszy odbywa się w oparciu o priorytety i wzywania, które
wspólnie identyfikują KE i państwa członkowskie. Konsekwencją tego są kryteria
dostępu, które najczęściej są nie do przejścia dla większości małych przedsiębiorstw, w
szczególności mikro. Wyjątkowo niska wśród nich skuteczność ubiegania się o środki
unijne oznacza, że ta grupa praktycznie nie otrzymuje zachęt do inwestowania
wywodzących się z instrumentów polityki spójności. Na to powinna Komisja Europejska
zwrócić większą uwagę i zapewnić silniejszy impuls dla decydentów politycznych w
Polsce do kreowania warunków do tworzenia i wzmacniania innych rozwiązań
zachęcających do inwestycji, w tym finansowych, dostosowanych do specyfiki firm
mikro.
4. Podatki - poszerzenie bazy podatkowej i ograniczenie stosowania systemu
obniżonych stawek VAT
W sprawozdaniu stwierdza się, że w Polsce nie poczyniono znacznych postępów w
kwestii poszerzenia bazy podatkowej, ani też ograniczenia stosowania nadmiernie
rozbudowanego, zdaniem Komisji Europejskiej, systemu obniżonych stawek VAT .
Związek Rzemiosła Polskiego ponawia uwagi zgłoszone w
ubiegłorocznego Semestru.

tej sprawie w trakcie

Rozważając ten problem należy wziąć pod uwagę, że w Polsce podstawowa stawka
VAT, w porównaniu do innych krajów UE, jest dość wysoka (23%). Zdecydowana
większość (18 państw) Unii stosuje niższą stawkę podstawową, korzystając
równocześnie ze stawek preferencyjnych. Tylko w kilku krajach europejskich
obowiązuje wyższa stawka podstawowa (Dania, Rumunia, Szwecja i Węgry). Stawki
preferencyjne w Polsce wynoszą dziś 5 % i 8% i jak nam wiadomo, co najmniej 9
państw ma jeszcze szerszą bazę stawek obniżonych. Kraje, znacznie dłużej niż Polska
związane z Unią, cały czas korzystają ze stawek preferencyjnych. Jak pokazuje przykład
Francji stosuje się tam 5,5% 2%,1% i 0 proc. w szczególnych przypadkach na niektóre
produkty żywnościowe, usługi transportu i kultury.
Ustanowienie podstawowej stawki podatku na niższym poziomie przy jednoczesnej
likwidacji stawek preferencyjnych zapewne poprawi przejrzystość systemu
podatkowego. Jednak, ta jedna zaleta, nie zrekompensuje wysokich kosztów
społecznych tej operacji i jej negatywnego wpływu na sytuację mikroprzedsiębiorstw z
powodu gwałtownych zmian cen produktów i usług opodatkowanych dotychczas
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stawkami preferencyjnymi. Większość produktów i usług znajdujących się na liście
stawek preferencyjnych (żywność, dostawy wody, usługi kultury, remonty
mieszkaniowe, usługi hotelarskie i gastronomiczne, zbieranie odpadów, usługi
fryzjerskie), to domena przedsiębiorczości skupionej na rynkach lokalnych. Zatem, w
ich przypadku stosowanie obniżonych stawek VAT w żaden sposób nie zakłóca
konkurencyjności na rynku unijnym a ułatwia funkcjonowanie drobnej
przedsiębiorczości lokalnej.
Po likwidacji stawek ulgowych, pomimo obniżenia stawki podstawowej VAT - ceny
artykułów pierwszej potrzeby i popularnych usług wzrosną. Oznacza to, wprawdzie,
spadek cen artykułów przemysłowych, ale również znaczny wzrost cen żywności. W
opinii ZRP - w przypadku części produktów objętych stawkami ulgowymi,
ukierunkowanych na potrzeby gospodarstw domowych, jak: żywność, dostawy wody,
produkty farmaceutyczne itp., ich funkcja redystrybucyjna sprawdza się. Ze względu na
swój charakter, wolumen ich spożycia w niewielkim stopniu jest zależny od
zamożności konsumenta, ale jednocześnie z uwagi na wysoki udział towarów pierwszej
potrzeby (szczególnie żywności) w spożyciu osób o niższych dochodach, podwyżka ich
cen spowodowałaby drastyczne zubożenie znacznej części Polaków. W Polsce nadal
najwyższy udział w strukturze wydatków gospodarstw domowych mają wydatki na
żywność (ok. 1/5). Znana jest zależność, że w miarę wzrostu dochodów udział
wydatków na żywność w wydatkach ogółem zmniejsza się.
Uważamy, zatem, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i interesów
mikroprzedsiębiorstw, które reprezentujemy, że zalecenia unijne w zakresie
poszerzenia bazy podatkowej w VAT - są dla Polski zdecydowanie nie do
zaakceptowania.
Z drugiej strony, zobowiązanie się Polski do poszerzania bazy podatkowej nie będzie
raczej możliwe – biorąc pod uwagę choćby planowaną obniżkę do 15% stawki podatku
dochodowego dla małych podatników (o przychodach do 1,2 mln euro) będących
osobami prawnymi (CIT). ZRP popiera obniżkę CIT pod warunkiem, że w takim samym
stopniu zostanie obniżona stawka podatku PIT dla podobnej grupy podatników – osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Niestety, na razie takiego
rozwiązania nie proponuje się dla firm osób fizycznych, co będzie oznaczało
nierówność traktowania i zaburzenie warunków konkurencji pomiędzy
przedsiębiorcami, zależnymi od formy prawnej prowadzenia biznesu. Z obniżki CIT
skorzystają przede wszystkim spółki z o.o., tworzone głównie z powodu ograniczenia
ryzyka osobistej odpowiedzialności biznesowej. Przedsiębiorstwom osób fizycznych
pozostanie pełna odpowiedzialność za podjęte zobowiązania, bez obniżki podatku.
5. Ceny
Odnośnie przewidywań dla Polski, że po długim okresie spadku cen konsumpcyjnych
presja inflacyjna pozostanie stłumiona do 2017 r. - sądzimy, że w latach 2016 i 2017
wzrost cen konsumpcyjnych będzie raczej wyższy, niż umiarkowany - pod wpływem
wzrostu popytu wskutek realizacji programu polityki prorodzinnej 500+ (zakładany
wpływ na rynek w 2016 roku 17 mld zł, w kolejnych latach ponad 22 mld zł), a także
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możliwych skutków cenowych wprowadzenia planowanego podatku obrotowego w
handlu detalicznym.
6. Rynek pracy
Oceniamy, że Komisja Europejska w zrównoważony sposób odniosła się w
sprawozdaniu do problemu umów o pracę na czas określony i umów nietypowych.
Jednocześnie, zdecydowanie chcemy podkreślić, że traktowanie wszystkich umów
cywilnoprawnych jako nielegalnego zatrudnienia byłoby nieuprawnione.
W kontekście zauważanego przez Komisję dużego odsetka umów cywilnoprawnych w
Polsce, zgadzamy się z opinią Komisji, że można to wytłumaczyć sztywnymi przepisami
Kodeksu pracy oraz preferencyjnymi systemami zabezpieczenia społecznego i
opodatkowania.
Naszym zdaniem, jednak, przy rozwiazywaniu tego problem powinno obowiązywać
podejście holistyczne, którego nam aktualnie brakuje, w tym w działaniach rządu.
Przykładem tego jest aktualnie obowiązujące podejście do kształcenia dualnego w
Polsce. Podejście to nie premiuje nauki zawodu zorganizowanej na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawieranej pomiędzy pracodawcą a
młodocianym i jego rodzicem.
W ocenie środowiska rzemieślniczego wprowadzenie w 2015 r. rozwiązań mówiących
o tym, że podstawą prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców w ramach
„dualnego systemu kształcenia" jest także umowa cywilno-prawna o praktyczną naukę
zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na
praktyczną naukę zawodu, w dalszej konsekwencji spowoduje narastanie zjawiska
wypychania z zasadniczych szkół zawodowych umów o pracę w celu przygotowania
zawodowego na rzecz umów cywilno-prawnych. Taki trend zdecydowanie nie będzie
się wpisywał w politykę ograniczania umów cywilno-prawnych i budowania
powszechnej świadomości społecznej na ten temat.
7. Ochrona środowiska
W sprawozdaniu sporo uwagi poświęcono polityce energetycznej i ochronie
środowiska, jednak warto zauważyć, iż skoncentrowano się głównie na przemyśle, co
do pewnego stopnia może być nawet zrozumiałe zważywszy na „klimat”, jaki
wytworzył się wokół polskiego stanowiska na Szczycie klimatycznym w Paryżu.
Inne istotne poruszone kwestie to odnawialne źródła energii (OZE), polska energetyka
jądrowa, czy efektywność energetyczna w budownictwie.
Jednak, trudno znaleźć w sprawozdaniu odniesienie wprost do sytuacji małych i
średnich przedsiębiorstw, które również podlegają obowiązkom i obwarowaniom w
tym obszarze. Mało tego, wobec swojej liczby i znaczenia dla gospodarki mają też
znaczenie dla ochrony środowiska. Poza programem pożyczkowym „Bocian” dla
szeroko rozumianego „biznesu ”oraz pośrednio programem „Prosument” na domy
jednorodzinne i wielorodzinne nie ma bezpośredniego wskazania na MŚP.
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Warto byłoby znacznie rozwinąć zapisy o wsparciu oferowanym przez NFOŚiGW, które
tak, jak w przypadku realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu
„3xśrodowisko” (Program Life) prowadzi do zmiany postaw setek firm i kilku tysięcy ich
pracowników. W wielu firmach rzemieślniczych dzięki projektowi uzyskano 20-30%
oszczędności zasobów, takich jak woda, energia elektryczna, paliwo i inne. Warto takie
akcje promować, tym bardziej, że ostatecznie wszyscy, jako pracodawcy i pracownicy,
czy w ogóle obywatele musimy być odpowiedzialni za nasze środowisko.

***
Do pozostałych kwestii poruszonych w sprawozdaniu nie wnosimy uwag.

Warszawa, 21.03.2016
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