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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele œrodowisk medycznych zaniepokojeni umieszczeniem w klasyfi-

kacji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy takich zajêæ zarobkowych jak: wró¿bita, astrolog,
bioenergoterapeuta (lista zawodów stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra gospodarki i pracy
z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy oraz za-
kresu jej stosowania).

Swoje zaniepokojenie argumentuj¹ nastêpuj¹co.
„Wyodrêbnienie tych zawodów nie opiera siê na racjonalnych przes³ankach, nie odpowiada potrzebom

nowoczesnego spo³eczeñstwa wolnego od zabobonów i przes¹dów i potrzeb nowoczesnej gospodarki.
Praktykowanie wró¿biarstwa czy astrologii mo¿na traktowaæ jako nieszkodliwe hobby uprawiane przez
pasjonatów, dopóki nie anga¿uj¹ autorytetu pañstwa. Uznanie jednak¿e tych zawodów przez pañstwo
polskie ka¿e zastanowiæ siê nad tym, jakie potrzeby spo³eczne s¹ przez nich zaspokajane i czy czerpanie
korzyœci maj¹tkowych z takiej dzia³alnoœci powinno byæ dozwolone. Wró¿biarstwo jest dzia³alnoœci¹ na-
gann¹ zarówno w œwietle wartoœci chrzeœcijañskich, jak i racjonalizmu. Istnia³y przecie¿ zawsze kategorie
zajêæ zarobkowych, których pañstwo nie legalizowa³o ze wzglêdów etycznych.

Uznanie zaœ za zawód dzia³alnoœci bioenergoterapeutów podwa¿a istotê istniej¹cego systemu kszta³ce-
nia lekarzy i weryfikacji kwalifikacji upowa¿niaj¹cych do œwiadczenia us³ug medycznych. Lekarz mo¿e
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ zawodow¹ dopiero po ukoñczeniu kilkuletnich studiów medycznych, po³¹czonych
z praktycznymi zajêciami prowadzonymi pod opiek¹ wykwalifikowanej kadry medycznej. Bioenergotera-
peutom nie stawia siê ¿adnych, potwierdzanych rzetelnymi egzaminami wymagañ co do znajomoœci ele-
mentarnych podstaw biologii, medycyny klasycznej, psychologii, a nawet naturoterapii czy masa¿u.
Legalizuj¹c bioenergoterapiê, dopuszczamy prowadzenie dzia³alnoœci alternatywnej wobec profesjonal-
nych œwiadczeñ lekarskich, co jest zastanawiaj¹c¹ niekonsekwencj¹ pañstwa: jednym (lekarzom) stawia-
my wyœrubowane wymagania, uznaj¹c ludzkie zdrowie za wartoœæ zas³uguj¹c¹ na szczególn¹ ochronê
przez wspólnotê, innym zaœ (bioenergoterapeutom) pozwalamy na prowadzenie podobnej dzia³alnoœci bez
spe³nienia jakichkolwiek warunków”.

Proszê Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska wobec takiej argumentacji.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek




