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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na nasze rêce przekazane zosta³o stanowisko Zarz¹du Stowarzyszenia na rzecz Jakoœci w Nauczaniu

Jêzyków Obcych PASE w sprawie planowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o podat-
ku od towarów i us³ug, w której przewiduje siê objêcie niepublicznych szkó³ jêzykowych 22% stawk¹ po-
datku VAT.

W uzasadnieniu czytamy:
Sytuacja na rynku szkó³ jêzykowych jest dziœ bardzo trudna, poniewa¿ kryzys ekonomiczny spowodo-

wa³ drastyczne ciêcia wydatków na edukacjê. Przeprowadzone przez Centrum Badañ Opinii Spo³ecznej
niezale¿ne badania dowodz¹, ¿e liczba osób inwestuj¹cych w naukê jêzyków obcych zmala³a w ostatnim
czasie o blisko 25%. Po wejœciu w ¿ycie proponowanych zmian spadek ten bêdzie znacznie wiêkszy.

Wprowadzenie podatku VAT na us³ugi edukacyjne spowoduje upadek wielu renomowanych placówek.
Czêœæ z nich bêdzie zmuszona zrezygnowaæ z dobrych, doœwiadczonych lektorów i nadzoru metodyczne-
go, co spowoduje znacz¹ce pogorszenie jakoœci us³ug edukacyjnych w Polsce. Wiêkszoœæ placówek bêdzie
zmuszona przerzuciæ dodatkowy koszt na s³uchaczy, dla których ju¿ teraz inwestycja w kurs jêzykowy to
ogromny wydatek. Konsekwencj¹ bêdzie rezygnacja z edukacji jêzykowej oraz wzrost szarej strefy us³ug
edukacyjnych, od których do bud¿etu pañstwa nie zostan¹ odprowadzone ¿adne podatki.

W obecnej chwili oferta szkó³ jêzykowych w znacznym stopniu zape³nia lukê w szkolnictwie publicz-
nym. Poza tym szko³y jêzykowe inwestuj¹ w najnowsze programy i pomoce naukowe i podnosz¹ tym sa-
mym poprzeczkê, staj¹c siê si³¹ napêdow¹ i wzorcem do naœladowania dla wielu placówek oœwiatowych.

Uwa¿am, ¿e proponowane zmiany trwale zahamuj¹ rozwój jêzykowy w Polsce i spowolni¹ pe³n¹ inte-
gracjê ze spo³ecznoœci¹ europejsk¹. Dodatkowo uderz¹ w najbardziej potrzebuj¹ce wsparcia grupy spo-
³eczne, takie jak: m³odzie¿, studenci czy rodzice inwestuj¹cy w edukacjê dzieci. Nauka jêzyków obcych
stanie siê towarem luksusowym dostêpnym tylko dla najbogatszych.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra z zapytaniem. Czym spowodowane s¹ tak dalece
id¹ce zmiany w kwestii objêcia niepublicznych szkó³ jêzykowych 22% stawk¹ podatku VAT?

Z powa¿aniem
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