Spotkanie z Minister Pracy i Polityki Społecznej Anną Kalatą
Z inicjatywy Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzego Bartnika w dniu 28
lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZRP z r Minister Pracy i Polityki
Społecznej Anną Kalatą. W spotkaniu uczestniczyli także Pan Maciej Prószyński
dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP oraz Pani Jolanta
Kosakowska z-ca Dyrektora Zespołu.

Podczas spotkania poruszono temat stanu pracy nad aktem prawnym regulującym
problematykę „refundacji” oraz stworzenie prawnej możliwości zatrudniania osób
pełnoletnich (ponad 18 lat) w celu przygotowania zawodowego przez pracodawców z
zachowaniem preferencji ekonomicznych podobnych, jak w przypadku młodocianych (np.
refundacje).
Jerzy Bartnik przypomniał, że przepis zezwalający na zawieranie przez OHP umów z
pracodawcami o refundację kosztów wygasł 31 grudnia 2006 r. i obecnie takie umowy nie są
zawierane, co wywołuje niepokój u zainteresowanych pracodawców i w konsekwencji
powoduje wstrzymywanie się od zawierania umów o naukę zawodu. Są to liczne przypadki, o
których sygnalizują organizacje rzemiosła, w związku z czym konieczna jest odpowiedź na
pytania:
- Jak wygląda stan prac nad nowym rozporządzeniem Ministra Pracy regulującym to
zagadnienie;
- Czy nowy akt prawny wejdzie w życie od 1 stycznia 2007 - co postuluje
środowisko i co pozwoli na zachowanie ciągłości systemu, czy też od daty jego
ogłoszenia, co utworzy lukę terminową, ze szkodą dla pracodawców,
zawierających obecnie umowy.
Przedstawicieli ZRP poinformowano,że opóźnienia są spowodowane zmiennym i
przesuwanym w czasie stanowiskiem kompetentnych organów Unii Europejskiej, a następnie
zmianą koncepcji nowych regulacji dokonaną przez Rządowe Centrum Legislacyjne. W
początkowej wersji miała nastąpić zmiana dotychczasowego rozporządzenia regulującego tę
zmianę, a ostatecznie ustalono konieczność wydania nowego aktu prawnego, co powoduje
uruchomienie procesu uzgodnień i konsultacji międzyresortowych i z panterami społecznymi.
Oznacza to proces trwający do dwóch miesięcy.
Po wymianie poglądów Pani Anna Kalata zadeklarowała przyspieszenie prac
zmierzających do wydania rozporządzenia i wyraziła wolę wprowadzenia przepisu
przejściowego, pozwalającego na zawieranie umów o refundację z pracodawcami, którzy
zatrudnili młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego w okresie po 1
stycznia 2007 r. do wejścia w życie nowego aktu prawnego.
Prezes J. Bartnik przedstawił problem wynikający z braku możliwości zatrudniania
osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) w celu przygotowania zawodowego (nauka
zawodu) na warunkach preferencyjnych. Dotyczy to zarówno absolwentów szkół średnich
(liceów ogólnokształcących, profilowanych), czyli ludzi bez zawodu, jak i osób
bezrobotnych, które w wyniku zmiany zawodu miałyby szansę na podjęcie zatrudnienia.
Organizacja rzemiosła proponuje system: umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego na okres roku do półtora; dokształcanie teoretyczne na kursach, finał w postaci
egzaminu czeladniczego, nadzór nad procesem sprawuje cech rzemiosł (izba rzemieślnicza),
pracodawca uzyskuje refundację wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowej. Przewidywany

efekt to możliwość rzeczywistego zatrudnienia i przygotowania do pracy kilkunastu tysięcy
ludzi w skali roku (może więcej) w warunkach naturalnej pracy, a więc w najlepszej formie,
przy racjonalnym minimalizowaniu kosztów - np. środki Funduszu Pracy byłyby skierowane
nie na zasiłki, a na wspomożenie zatrudnienia.
Związek Rzemiosła Polskiego próbował wprowadzić stosowne zapisy do zmienianej
obecnie ustawy o rzemiośle, ale były one kwestionowane konsekwentnie przez
przedstawicieli resortu pracy. W tej sytuacji ponawiamy propozycję, bowiem chodzi o
rozwiązanie problemu, a miejsce regulacji ma znaczenie wtórne. Deklarujemy wolę udziału w
pracy nad tą kwestią.
Pani Anna Kalata poinformowała o tworzeniu zespołu roboczego- międzyresortowego
– ds. zatrudnienia i ograniczania bezrobocia i wyraziła zainteresowanie propozycją
środowiska rzemieślniczego prosząc o jej przesłanie w bliskim terminie, co spotkało się z
aprobatą Prezesa J. Bartnika.

