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z niepokojem stwierdzam, że nadal nie został rozwiązany problem prawnego

uregulowania zasad wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód

psychologa. Niewątpliwie brak regulacji powyższej kwestii znacząco wpływa na jakość

udzielanej dzieciom pomocy psychologicznej.

Przeprowadzone w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na polecenie

Rzecznika Praw Dziecka kontrole oraz z analiza wpływających do Biura Rzecznika skarg,

były w 2011 roku asumptem do wnioskowania do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o jak

najszybsze prawne uregulowanie kwestii odpowiedzialności zawodowej psychologów, tak by

dobro korzystających z ich pomocy dzieci było chronione w najwyższym stopniu.

Niestety, pomimo wielokrotnego poruszania powyższego problemu (wystąpienia

z 16 lutego 2012 roku i 28 sierpnia 2014 roku) nie został on rozwiązany.

Przypominam, że w dalszym ciągu nie funkcjonuje lista psychologów, mimo, że art. 8

ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym

psychologów (Dz. U z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.) stanowi, iż na tę listę wpisuje się

osobę, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą

wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
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3,) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania

zawodu psychologa,

4,) odbyla podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa

posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność

za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę.

Ponadto, dalszym ciągu nie funkcjonują organy samorządu zawodowego

psychologów, jak również brak jest rozporządzenia określającego warunki, tryb i czas

odbywania podyplomowego stażu zawodowego psychologa. W rezultacie psychologowie nie

mogą uzyskiwać potwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a jedynie legitymują się

tytułem magistra na kierunku psychologii.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z sierpnia br.. Minister Pracy

i Polityki Społecznej, poinformował, że działania legislacyjne w odniesieniu do wyżej

wymienionej ustawy zależą od wpisania do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się

z wnioskiem o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie, w tym - czy ww. ustawa

została wpisana do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.


