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W nawiązaniu do licznej korespondencji1 dotyczącej zawodu psychologa która
wpływa do Rzecznika Praw Pacjenta oraz w związku z informacją o wstrzymaniu w 2016
roku prac nad opracowaniem zmian do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów, zwracam się z prośbą do Pani Minister o przedstawienie
stanowiska w poniższej .
Pomimo ponad dziesięcioletniego okresu obowiązywania ustawy o zawodzie
psychologa, nie został powołany samorząd zawodowy psychologów,2 do zadań którego miała
należeć dbałość o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa oraz nadzór
Znak: RzPP-ZZP-4110-1-2/KAS/12; RzPP-ZZP-4110-1-6/KAS/12; RzPP-ZZP-4110-1-12/KAS/12; RzPPZZP-4110-1-15/KAS/12/13; RzPP-WZP.41.18.2016.KAS., RzPP-ZPR.420.74.2014.MMA
2 Jednostkami organizacyjnymi tego samorządu są Krajowa Izba Psychologów oraz Regionalne Izby
Psychologów. Należy zwrócić uwagę na zadania ustawowe tych organów: Do zadań Krajowej Izby
Psychologów należy m.in. zapewnienie właściwych standardów wykonywania zawodu psychologa, a także
określenie zasad działalności samorządu i jego organów, a także zasad prowadzenia listy psychologów
i psychologów-stażystów i rejestru prywatnych praktyk psychologicznych. Natomiast działalnością Regionalnej
Izby Psychologów w okresie między regionalnymi zajazdami kieruje Rada Regionalnej Izby Psychologów, do
zadań której należy organizacja doskonalenia zawodowego psychologa, nadzór nad należytym wykonywaniem
zawodu przez psychologów, nadzór nad należytym przebiegiem podyplomowego stażu zawodowego
psychologów-stażystów poprzez zapewnienie opiekuna merytorycznego stażu i pokrycie jego wynagrodzenia,
prowadzenie rejestru psychologów i psychologów-stażystów z danego regionu, prowadzenie rejestru prywatnych
praktyk psychologicznych, współpraca z marszałkiem województwa w zakresie nadzoru nad zgodnym
z zezwoleniem wykonywanie prywatnych praktyk psychologicznych. Ponadto, członkowie samorządu
psychologów podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków zawodowych
i czyny sprzeczne z zasadami kodeksu etyki określonej w Kodeksie Etyki Zawodowej. Postępowanie
dyscyplinarne toczy się przed Regionalną Komisją Dyscyplinarną, zaś postępowanie przygotowawcze przed
wniesieniem sprawy do ww. Komisji prowadzi Regionalny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
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nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa3. Powyższy problem podnosi
również samo środowisko psychologów4. Rzecznik Praw Pacjenta wielokrotnie informował,
iż faktyczny stan nieuregulowania przedmiotowej materii negatywnie wpływa na sytuację
pacjentów.
Szczegółowe

zestawienie

tematyki

skarg

w zakresie

świadczenia

usług

psychologicznych przekazano już we wcześniejszej korespondencji5. Niemniej jednak, pragnę
wskazać, iż niewystarczające w chwili obecnej uregulowanie wykonywania zawodu
psychologa może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla pacjentów – z których
najważniejsze to:
1. brak możliwości weryfikacji kompetencji osób wykonujących zawód
psychologa, co wynika m.in. z nienależytego nadzoru nad prawidłowością działań osób
wykonujących zawód psychologa;
2. brak możliwości zgłaszania przez osoby, którym udzielono świadczeń
nieprawidłowości lub wnoszenia skarg do podmiotu ustawowo uprawnionego do
prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec psychologów;
3. brak jasnych i powszechnie obowiązujących wytycznych w zakresie
prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji psychologicznej.
Wprowadzenie pełnych regulacji przyczyniłoby się do podniesienia jakości
udzielanych przez psychologów świadczeń, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa osób
korzystających ze świadczonych przez nich usług. Zapewniłoby również pełniejszą realizację
prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
Mając na uwadze dobro pacjentów, korzystających z usług psychologów, na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta6, będę zobowiązany Pani Minister za analizę niniejszej sprawy
oraz poinformowanie mnie o zajętym stanowisku i planowanych działaniach.

Z poważaniem

RZECZNIK PRAW PACJENTA
art. 33 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o zawodzie psychologa
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1108980,nowa-ustawa-o-zawodzie-psychologa.html
5 RzPP-ZPR.420.74.2014.MMA
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.
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Do wiadomości:
Pan Prof. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, ePUAP.
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