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Poradnictwo zawodowe dla młodzieży
Senator Kazimierz Wiatr:
Proszę zobaczyć.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Być może zainteresowanie tematem nie jest duże i stąd podejrzenie, że nie ma listy dyskutantów.
Tematyka zaś jest poważna. A w zasadzie po tych dwóch dotychczasowych wystąpieniach można
byłoby odnieść wrażenie, że projekt tej uchwały był czymś incydentalnym, co zaistniało, ale nie
znalazło pozytywnego finału w postaci poparcia komisji.
Otóż jako przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, ale także jako prowadzący
posiedzenie tych trzech komisji, które rozpatrywały ten projekt, chciałbym jednak pokazać, że
już prawie od roku w sprawie poradnictwa zawodowego dla młodzieży miał miejsce pewien dość
logiczny ciąg wydarzeń.
Otóż jak państwo pamiętacie, na jednym z naszych pierwszych posiedzeń, bodajże na drugim
albo też w drugiej części pierwszego posiedzenia, kiedy to zajmowaliśmy się Regulaminem
Senatu, pan senator Biela zgłosił poprawkę do regulaminu, w której to poprawce - zresztą Senat
ją poparł - uzupełnił zakres przedmiotowy działania senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
o sprawy poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz przygotowania absolwentów szkół
średnich i wyższych do zatrudnienia. I to się stało, to zostało wpisane. Następnie w czerwcu pan
senator Biela był współorganizatorem konferencji, która odbyła się w Senacie, a dotyczyła
poradnictwa zawodowego. Konferencja ta zgromadziła zarówno wielu przedstawicieli
zajmujących się poradnictwem zawodowym na terenie całego kraju, jak i gości zagranicznych,
którzy z jednej strony prezentowali dorobek swoich krajów w tym zakresie, a z drugiej, co muszę
powiedzieć, z dużym szacunkiem i docenieniem wypowiadali się o tych działaniach, jakie mają
miejsce w kraju.
W ciąg tych właśnie wydarzeń jakby wpisał się projekt pana senatora Bieli i to, co się działo na
posiedzeniu połączonych trzech komisji.
Słusznie pan senator sprawozdawca Miłek zaznaczył, że dwa bloki, z których składała się treść
tej uchwały, zostały jakby na różne sposoby ocenione, to znaczy pierwsza jej część zyskała dużą
przychylność w zasadzie wszystkich zgromadzonych, doceniających wartość spraw omawianych
w uchwale, a jednocześnie była, że tak powiem, duża rezerwa i brak akceptacji wobec części
aplikacyjnej, mówiącej o konkretnych działaniach.

Jednocześnie pojawił się taki pogląd, że być może na tym etapie nie jest konieczne, ażeby tej
sprawie nadawać rangę uchwały całego Senatu. Komisje, w szczególności Komisja Nauki,
Edukacji i Sportu, już podejmowały uchwały jako komisje, uchwały o nieco niższej randze, ale
także kierowane do zainteresowanych środowisk i resortów. Taką też propozycję przedłożyliśmy
wnioskodawcy. I, jak wspominał pan senator Miłek, taki projekt już senatorom dostarczono. Jest
ustalone posiedzenie komisji na 11 października, są zaproszone na to posiedzenie trzy resorty:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Muszę w tym momencie powiedzieć, że wycofanie poprawek przez pana senatora Bielę
powoduje pewne komplikacje proceduralne, ponieważ w tej sytuacji musi się odbyć, jeśli dobrze
rozumiem, posiedzenie komisji...
(Rozmowy na sali)
Nie musi się odbyć. Aha, dobrze. To tyle z mojej strony.
Proszę państwa, reasumując, muszę powiedzieć, że doceniamy tę inicjatywę. Osoby, które
podpisały się pod tym projektem - ja mogę mówić w swoim imieniu, ale także w imieniu tych
osób, które ze mną rozmawiały i w trakcie posiedzenia komisji, i w kuluarach - w pełni doceniają
zarówno działalność środowisk zajmujących się poradnictwem zawodowym, jak i tych inicjatyw
podejmowanych przez pana senatora Bielę. Niemniej jednak uznaliśmy, że być może
rozwiązania, które zaproponowaliśmy, na tym etapie są lepsze. No a w przyszłości wszystko
jeszcze przed nami.
Bardzo dziękuję.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ale ja przepraszam, ten zapis ust. 5 jest dość oczywisty, tam jest powiedziane, że to Senat ma
skierować do komisji...
(Rozmowy na sali)

