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Szanowny Panie Ministrze,
Zwracam się z prośbą o osobiste spotkanie, by omówić aktualną , dramatyczną sytuację prawną
zawodu psychologa. Mija właśnie 10 lat od momentu wejścia w życie ustawy uchwalonej w 2001 roku
( Dz. U. z 2001 nr 76 poz. 763 z późn. zm.) a przepisy dotyczące funkcjonowania samorządu zawodowego
nie zostały wdrożone. Nastąpiła kolejna zwłoka w przygotowaniu nowej regulacji ustawowej, chociaż
przygotowane były w listopadzie 2015 roku założenia do projektu ustawy, były one także poddane pełnej
konsultacji społecznej.
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Wobec piętrzących się trudności wprowadzenia nowej ustawy, proponuję podjąć kroki do powołania
samorządu zawodowego psychologów zgodnie z obowiązującą ustawą.
Aktualnie coraz więcej regionów Polski wyraża gotowość tworzenia struktur samorządowych. Powołany w
kwietniu 2006 roku Komitet Organizacyjny Izb Psychologów nie został nigdy rozwiązany, wielokrotnie,
bezskutecznie zwracałam się do Ministra właściwego ds. pracy z prośbą o wyznaczenie nowego
przewodniczącego tego Komitetu.
W tej trudnej i patowej sytuacji zwracam się z ponownym wnioskiem o wyznaczenie przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów ( zarządzenie MPiPS nie zostało uchylone) oraz drugiej osoby
reprezentującej dział prawny ministerstwa i pilne zwołanie posiedzenia całego Komitetu. Będzie można wtedy
dokonać reasumpcji uchwał dotyczących regulaminu regionalnych zjazdów wyłaniających samorząd
zawodowy psychologów, co pozwoli uruchomić tworzenie tego samorządu.
Samorząd zawodowy psychologów, jak wynika zarówno z odpowiedzi na ankietę MPiPS ( Biała ksiega)
jak i z poprzednich sondaży wykonywanych przez ministerstwo ( 2010 rok) jest jedynym możliwym i
niezbędnym organem kierującym i nadzorującym pracę zawodową psychologów. Analiza napływających
skarg do PTP oraz pytań od psychologów o standardy zawodowe wskazuje, że utworzenie samorządu
zawodowego jest absolutnie konieczne. Utworzenie samorządu według obowiązującej ustawy nie może w
żaden sposób przeszkodzić w przygotowaniu nowej regulacji zgodnej z aktualnymi dyrektywami UE.
Bardzo proszę o możliwość omówienia osobistego wszystkich problemów prawnych
wynikających z aktualnego stanu zawieszenia części obowiązującej ustawy. W spotkaniu z Panem Ministrem
uczestniczyć będą także wiceprzewodniczący PTP dr hab. prof. UW Adam Tarnowski oraz członek Sądu
Koleżeńskiego mgr Krzysztof Piórowski.
Zarówno psychologowie jak i nasi klienci/pacjenci natykają się na poważne utrudnienia w codziennej
pracy.
Z wyrazami szacunku
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
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