Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego RDS
Data: 16 lutego 2017 r., godz. 12:00
Miejsce: CPS „Dialog” sala A
Agenda:
Przewodniczący posiedzenia: Elżbieta Rafalska
Przebieg posiedzenia:
1.

Co dalej z rynkiem pracy? Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na otoczenie prawne - prezentacja
MEN (Wiceminister Marzena Machałek)

- kształcenie zawodowe skutecznie i trafnie przygotowuje do zawodu. Kształcenie
takie powinno odpowiadać potrzebom rynku pracy, powinno być atrakcyjne pod
względem programowym, powinno być tworzone i realizowane we współpracy z
pracodawcami z dużym naciskiem na kształcenie praktyczne (przy odpowiedniej
proporcji kształcenia praktycznego i teoretycznego). Ponadto, kształcenie takie
powinno być dobrze przygotowane (dzieci i ich rodzice powinni być przekonani, że
warto uczyć się zawodu);
- Rząd przygotowuje zmiany w prawie oświatowym, doskonali model finansowanie
kształcenia zawodowego, uwzględniając kosztochłonność kształcenia i rzeczywiste
zapotrzebowanie na zawody. Rząd dba o efektywne wydatkowanie środków UE.
- rząd promuje szkolnictwo branżowe: poprzez seminaria branżowe dla pracodawców
oraz powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rząd stworzył również platformę
internetową na potrzeby doradztwa zawodowego i współpracy szkół z pracodawcami.
- warunkiem sukcesu jest m.in.: szkoła elastycznie reagująca na problemy lokalnego i
regionalnego rynku pracy, samorząd terytorialny świadomy potrzeb i możliwości
rozwoju swojego regionu, MEN i inne resorty współpracujące ze sobą i otwarte na
dialog z pracodawcami.
Wojciech Warski (BCC): to cenne, że kształcenie zawodowe doczekało się
zainteresowania ze strony rządzących. Potrzebne są jednak konkrety (klasy
patronackie, stypendia, staże dla nauczycieli). Piętą achillesową kształcenia
zawodowego w Polsce była jego archaiczność. Pracodawcy muszą być zainteresowani
bezpośrednią aktywnością w tworzeniu nowego systemu kształcenia zawodowego.
Rozporządzenia regulujące kwestie szkolenia zawodowego powinny uwzględniać
potrzeby pracodawców. Należy stworzyć bodźce finansowe.
Sławomir Wittkowicz (FZZ): Szkoda, że brak jest konkretów w sprawie
zapowiedzianego w czerwcu 2016 r. przez Minister Annę Zalewską i ówczesnego
Wicepremiera Mateusza Morawieckiego powstania Funduszu Rozwoju Edukacji
Zawodowej (FREZ). Do dzisiaj jednak nie przedstawiono żadnych danych dotyczących
FREZ. FREZ mógłby sfinansować np. dokształcanie nauczycieli praktycznej nauki
zawodu czy też ich staże w zakładach pracy. Popieramy współdziałanie z firmami, ale
same spółki Skarbu Państwa nie są w stanie sfinansować szkolnictwa zawodowego. Ile
szkół (jaki procent) ma zawarte umowy ze spółkami Skarbu Państwa? Nie słychać też
nic o zapowiadanym Korpusie Fachowców oraz tworzeniu nowocześnie wyposażonych
centrów kształcenia praktycznego na poziomie powiatów. Jednym z rozwiązań wartych
zastosowania jest m.in. zwolnienie z opodatkowania darowizn firm na wyposażenie
pracowni szkolnych czy też CKP (centrów kształcenia praktycznego). Wtedy będzie się
opłacać pracodawcom inwestować w szkolnictwo zawodowe. Działania Rządu
zmierzające do upowszechnienia kształcenia dualnego muszą uwzględniać polską
specyfikę struktury pracodawców i przedsiębiorców - około 98% to mali i
mikroprzedsiębiorcy. Oni muszą mieć bodźce finansowe, żeby opłacało im się
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inwestować w kształcenie młodych ludzi. Jesteśmy za promowaniem kształcenia
zawodowego, lecz co mamy promować? Samą ideę? Brakuje konkretnych propozycji ze
strony MEN. Oferta musi być skierowana do uczniów i ich rodziców, żeby byli
zainteresowani kształceniem się w szkołach branżowych i technikach. Potrzebne jest
ponadpartyjne porozumienie w sprawie kształcenia zawodowego, apolityczność w
działaniu oraz uwzględnianie głosu partnerów społecznych (związków zawodowych i
pracodawców) w tej dyskusji. Szkoda, że od grudnia 2016 r. nie jest zwoływany Zespół
opiniodawczo-doradczy Ministra Edukacji Narodowej do spraw kształcenia zawodowego.
Jarosław Lange (NSZZ Solidarność); dzisiaj nie powinno wchodzić się w szczegółową
dyskusję nt. kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe/branżowe jest potrzebne.
Musi być to pomysł w którym będą uczestniczyli wszyscy partnerzy społeczni. Dzisiaj
takiego dialogu nie ma. Zwracam się z apelem aby stworzyć możliwość wspólnego
szukania rozwiązania w sprawie kształcenia zawodowego ze wszystkimi partnerami
społecznymi.
Jan Guz (OPZZ): Szkoda, że nie został nam przekazany program kształcenia
zawodowego.
Sławomir Broniarz (ZNP); program „Szkoła dla biznesu” to jedynie PR-owy dokument.
PKB na oświatę powinno wynosić 4 %. W Polsce to ok. 2 %. Nie robi się nic w sprawie
kształcenia zawodowego. Opowiadamy się za wprowadzeniem Doradztwa Zawodowego
od najmłodszych lat. Oczekujemy zwiększenia dofinansowania pracodawców u których
przygotowuje się pracowników do konkretnych zawodów. Należy wzmocnić kulturę
edukacji kształcenia przez całe życie. Marnotrawione są środki w ramach „Life- long
learning”.
Jan Buczek (ZRP): wydaje się pieniądze na czysto teoretyczne kształcenie. ZRP nie
jest w stanie przebić się z oporem politycznym czy urzędniczym w przedmiocie
kształcenia zawodowego. Porozumienia Patronackie – nie można stworzyć jednego
punktu dostępowego jeśli chodzi o taką współpracę gdyż stowarzyszenia są
rozproszone. Należy współpracować na poziomie regionalnym. Dobrze współpracuje się
nam z krajową sekcją Solidarności ds. transportu. Razem pracowaliśmy nad podstawami
programowymi. Porozumienie między ZRP a związkami istnieje ale cały czas mówimy o
niepełnym kształceniu.
Jan Gogolewski (ZRP): ZRP to jedyna organizacja która zaangażowana jest praktycznie
w kształcenie zawodowe. Należy wprowadzić m.in. prawny obowiązek wprowadzenia
obligatoryjnego egzaminu czeladniczego.
Stanisław Szwed: Wiceminister wyraził nadzieję, że szkoła będzie elastycznie
reagować na sytuacje na rynku pracy. Poinformował o badaniach jakie zostały
przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez
powiatowe urzędy pracy dotyczące tzw. barometru zawodów. Barometr zawodów
dotyczy deficytowych, nadwyżkowych oraz zrównoważonych zawodów. Wyniki badania
wskazują, że nadal będą występować problemy ze znalezieniem pracowników. Według
prognoz wzrośnie udział zawodów deficytowych, tj. takich, w których będzie
występować niedobór pracowników, a zmniejszy się liczba zawodów nadwyżkowych,
szczególnie w dużych miastach. Odniósł się do również do kwestii refundacji
wynagrodzeń. Poinformował, że ponad 500 mln. zł
przeznaczonych jest dla
pracodawców na kształcenie i dofinansowanie kształcenia młodocianych (250 mln zł.
dofinansowane kształcenie młodocianych poprzez OHP oraz 287 mln zł. trafiaj do
pracodawców poprzez wojewodów).
Elżbieta Rafalska: wszystkie prezentacje zostaną wysłane do partnerów społecznych za
pośrednictwem RDS.
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2. Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego sytuacji w systemie
ochrony zdrowia

Łukasz Szumowski (Minister Zdrowia): pełnię urząd od 4 tygodni. Udało się
wynegocjować protestującymi lekarzami rezydentami, specjalistami porozumienie,
które jest kluczowe gdyż zakończyło protest lekarzy co do wypowiadania klauzuli optout. Osoby kierujące tym protestem zaapelowały do swoich kolegów do powrotu do
pracy co nastąpiło już w kilku szpitalach. Porozumienie nie dotyka jedynie finansów. U
części rezydentów warunki finansowe zostaną obniżone. Lekarze po drugim roku
specjalizacji dostaną podwyżki pod warunkiem, że lekarze zobowiążą się do pozostania
w Polsce dwa lata po specjalizacji. Kolejnym punktem zawartym w porozumieniu to
nowy zawód medyczny: sekretarka medyczna (osoba, która ma uprawnienia do
przejęcia części obowiązków lekarzy). Drugim obszarem gdzie zaczynamy pracę to
współpraca z samorządem pielęgniarek i położnych. Struktura demograficzna
pracowników jest tak zła, że za 10 lat możemy obudzić się bez pielęgniarek w Polsce.
Chcemy zwiększyć liczbę szkolących się pielęgniarek i zmniejszyć koszty szkolenia
pielęgniarek. Rozmowy z osobami w województwie warmińsko-mazurskim zostały już
rozpoczęte. Chcemy zaproponować programy, które wspomogą pielęgniarki w
kształceniu zawodowym. Chcemy pochylić się także nad ustawą o minimalnym
wynagrodzeniu. Chcemy także uszczelnić system – modyfikacja i ewaluacja struktury
zakupowej w szpitalach.
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformował ponadto, że do obowiązków
sekretarki medycznej będzie należało gromadzenie, segregowanie i udostępnianie
informacji o stanie zdrowia pacjenta. Ponadto poinformował o planowanych zmianach
w szkoleniu podyplomowym i ścieżce kariery pracowników medycznych, jak również o
działaniach podejmowanych w obszarze informatyzacji: e-recepta, e-zwolnienie.
Minister zakomunikował, że planowana jest ogólnopolska debata o zdrowiu.
Pracodawcy RP:

Domagamy się przedstawienia konkretnego programu finansowania systemu ochrony
zdrowia;

OPZZ:

Pytanie jest jedno – czy prowadzimy dialog w RDS czy poza nim? Czy środki na służbę
zdrowia będą pochodziły z budżetu czy z odpisów? Jaki jest zakres podmiotowy ustawy
o wynagrodzeniu?

NSZZ Solidarność:

Czy Pan Minister widział projekt ustawy podwyżkowej i nie uważa go za poniżający dla
lekarzy rezydentów?
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FZZ (Krystyna Ptok)

Oczekujemy aby w służbie zdrowia wszyscy zarabiali godziwie. Prosimy o program
rządu w związku ze skokową dysproporcją pomiędzy wynagrodzeniem lekarzy
(specjalistów i rezydentów), a poziomem płac pozostałych pracowników medycznych.
Inwestycja w nowoczesne technologie w medycynie jest również bardzo istotna. Kiedy
pielęgniarki zostaną wpisane do koszyka świadczeń gwarantowanych? Powszechna jest
sytuacja gdzie pielęgniarka opiekuje się 20-30 pacjentami.

3. Głosowanie Uchwały nr 24 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia
programu prac Rady na 2018 r. – uchwała została przegłosowana i wejdzie w życie z
dniem podjęcia.
4. Głosowanie
Uchwały nr 25 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady na 2017 r. – uchwała
została przegłosowana.
5. Głosowanie Uchwały Nr 56 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu
Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych –
uchwała została przegłosowana.

6. Głosowanie Uchwały Nr 57 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu
Społecznego w sprawie
warunków wdrażania elektronicznej dokumentacji
medycznej (EDM) i standardów interoperacyjności oraz ich znaczenia dla
strategicznych projektów w obszarze jakości w opiece zdrowotnej – uchwała została
przegłosowana.
Nie uzyskała wystarczającej liczby głosów uchwała w sprawie przekształcenia
Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS w Zespół ds. ochrony zdrowia. Uchwale
sprzeciwiła się NSZZ Solidarność.
Sporządził: Jan Polaczek
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