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Sz.P. Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wnosi o wykreślenie
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – projekt z dnia 11 czerwca
2014 roku - § 2 dotyczącego zakończenia kształcenia w zawodach technik
farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca.

Uzasadnienie:
Zapis § 2 w/w rozporządzenia MEN budzi kontrowersje i sprzeciw wielu
zainteresowanych środowisk, w tym NSZZ „Solidarność”. Merytoryczne uzasadnienie
negatywnej opinii Związku w tej sprawie zostało zawarte w stanowisku Walnego
Zebrania Delegatów KSOiW NSZZ „Solidarność” ( w załączeniu) i przesłane zarówno
do ministra edukacji jak i ministra zdrowia. Zakończenie kształcenia na poziomie
policealnym w trzech zawodach: technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca
i asystentka stomatologiczna, mające znaczące konsekwencje zarówno dla szkół jak
i osób zainteresowanych zdobyciem takich kwalifikacji zawodowych, powinno być
poprzedzone merytoryczną dyskusją, a wypracowane rozwiązania winny być efektem
dialogu społecznego wszystkich zainteresowanych stron.
Minister Zdrowia natomiast nie przeprowadził oraz unika
konsultacji
społecznych w tej sprawie. Resort zdrowia nie był reprezentowany na konferencji
zorganizowanej w Zespole Medyczno Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie
(3 czerwca 2014 roku), w której wzięli udział przedstawiciele MEN, Urzędów
Marszałkowskich, zainteresowanych szkół policealnych z całej Polski oraz związków

zawodowych, samorządu zawodowego i pracodawców. Nie udzielił także odpowiedzi
na stanowisko KSOiW NSZZ „Solidarność”.
Nadmieniamy także, że argumenty zawarte w uzasadnieniu do omawianego
projektu MEN w odniesieniu do zapisów § 2 mijają się z prawdą. Mając powyższe na
uwadze oraz chcąc uniknąć blokowania zmian zawartych w § 1 tegoż rozporządzenia
wniosek jest zasadny.

Z poważaniem
Przewodniczący KSOiW
NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa

Do wiadomości:
- Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
- Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska

