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Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
W związku z pismem Pana Ministra z dn. 20 września 2012 r. (L. dz. 2982/12)
dotyczącym projektu ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów

oraz o zmianie niektórych ustaw, w imieniu Rady Instytutu

Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przesyłam stanowisko
Rady wyrażające zdecydowany
zawodzie psychologa

protest przeciwko

i samorządzie zawodowym

projektowi

uchylenia Ustawy o

psychologów.
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cholo ia.amu.edu. J

Uchwała Rady Instytutu Psychologii UAM
w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa
z dnia 19.10.2012 r.

Rada Instytutu Psychologii UAM solidaryzując
Instytutów

Psychologii

przeciwko

projektowi

Uczelni Wyższych
uchylenia

się z stanowiskami

Rad Wydziałów i

w Polsce wyraża zdecydowany

Ustawy

o zawodzie

psychologa

protest

i samorządzie

zawodowym psychologów.

Uchylenie obowiązującej
regulacji

prawnych

Konsekwencje

ustawy bez przedstawienia

zawodu

psychologa

do zawodów

profesjonalizmu,

spowoduje

niebezpieczną

takiego stanu rzeczy będą szczególnie

osób, grup i instytucji korzystających
zaliczony

nowego projektu całościowych

zaufania

groźne dla znacznej liczby

w usług psychologicznych.
publicznego

odpowiedzialności

wymaga

i respektowania

lukę prawną.

Zawód psychologa

specjalistycznej

zasad

wiedzy,

etyki zawodowej.

W

sytuacji braku regulacji prawnych osoby nie posiadające pełnego psychologicznego
wykształcenia

i kompetencji

zawodowych

będą

mogły

występować

w sposób

niekontrolowany w roli psychologów i powodować swoim działaniem znaczne szkody
społeczne. Zawód psychologa wymaga więc ustawowej ochrony, co jest zapewnione
w większości krajów UE. Brak takich regulacji w Polsce jest nie tylko szkodliwy, ale
też

istotnie utrudnia wzajemne

uznawanie

efektów doskonalenia

zawodowego

i

podejmowanie pracy.

Argumentacja

zawarta

w projekcie

uchylenia

ustawy

i jego

uzasadnienia,

są

nietrafne. Istniejące rozporządzenia kilku ministerstw dotycząca ważnych, ale bardzo
szczególnych
zawodową

zadań

praktyki

zdecydowanej

psychologicznej

większości

pomijają

psychologów,

działalność
szczególnie

praktycznopsychologów

klinicznych. Ponadto uważamy, że źródłem owych rozporządzeń powinna być ustawa
o zawodzie psychologa a nie odwrotnie.

Domagamy się więc kontynuowania
ustawą o zawodzie

psychologa

podobnie jak obowiązująca

i przyspieszenia

i samorządzie

prac nad nową, kompleksową

zawodowym,

tak aby mogła ona

ustawa, mająca charakter ustrojowy, zostać uchwalona

przez Sejm RP i przyjęta przez Senat.

