
Notatka 

w sprawie postulatów wypracowanych podczas obrad połączonych Zespołów Parlamentarnych 

w dniu 11 marca 2022 r. 

 

Na wspólnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży oraz Parlamentarnego 

Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, które odbyło się w dniu 11 marca 2022 r. 

zostały wypracowane poniższe postulaty, których celem jest wprowadzenie ułatwień (pokonanie 

istniejących barier prawnych) w dostępie dzieci i młodzieży do pomocy psychologicznej (tzn. dostępie 

bez konieczności uzyskiwania na to zgody rodziców). 

 

Dwie kwestie podstawowe, które przewijały się w wypowiedziach: 

1. Potrzeba uchwalenia nowej ustawy o zawodzie psychologa, aby podnieść prestiż zawodu, 

poprawić kompetencje zawodowe psychologów i wprowadzić możliwość ich weryfikacji, co 

powinno się przełożyć na zwiększenie zaufania społecznego do usług psychologów, 

2. Potrzeba prowadzenia permanentnych kampanii społecznych likwidujących uprzedzenia i 

obawy przed korzystaniem z pomocy psychologa i to nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale 

także wśród i przez ich rodziców oraz nauczycieli. 

Zgłoszone propozycje: 

1. Przyspieszyć nową regulację ustawową zawodu psychologa (projekt nowej ustawy jest już 

złożony w Sejmie), co pozwoli na określenie ilu mamy praktykujących w zawodzie 

psychologów, pozwoli wypracować kryteria właściwego wykonywania zawodu i weryfikację 

wypełniania tych kryteriów w praktyce zawodowej, 

2. Powołać zespół roboczy do dalszych prac (gotowość udziału w tych pracach zgłosił 

przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów jak również 

przedstawiciele Rady Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży i 

nieformalnego ugrupowania Nastoletni Azyl oraz kampanii społecznej Idź pobiegaj). 

3. Dopuścić 2 – 3 wizyty dziecka/młodzieży u psychologa szkolnego bez zgody rodziców – na 

trzecim spotkaniu mogłoby dojść już do konkretnych propozycji ze strony psychologa co do 

potrzeby i kierunku dalszych działań i tu już byłoby potrzebne poinformowanie i zgoda 

rodziców (mogłoby to dotyczyć także wizyt w poradniach pedagogiczno-psychologicznych), 

4. Proponować rodzicom aby przy zapisywaniu dziecka do szkoły wyrażali oni zgodę na kontakt 

dziecka z psychologiem zatrudnionym w szkole (choćby na jedną początkową wizytę), 

5. Obniżyć przynajmniej do lat 15 granicę wieku, powyżej której młodzież może samodzielnie 

decydować o kontaktach z psychologiem, 

6. Sprawdzić możliwość – ewentualnie poszerzyć katalog spraw, w których sądy rodzinne mają 

rozpatrzeć wniosek w ciągu 48 godzin – o sprawy dostępu dzieci i młodzieży do psychologa 

(w przypadku braku zgody rodziców, lub niemożności jej uzyskania).  

 



Inne propozycje nie związane bezpośrednio z tematyką spotkania 

1. Wejść we współpracę z organizacjami pracodawców i pracowników, które już teraz wykładają 

środki dla pracowników na rozmaite usługi zdrowotne dla nich, aby rozszerzyć taką pomoc 

także na pomoc psychologiczną, 

2. Zwrócić uwagę, że sprawy dostępu do pomocy psychologicznej reguluje też ustawa o 

ochronie zdrowia psychicznego a działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego zawarte 

są w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

3. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ogłasza co jakiś czas konkursy na przygotowanie 

publikacji/poradników – może wykorzystać tę przetartą już drogę do upowszechniania 

problemów ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

4. Przejrzeć przepisy i porównać z praktyką w sprawie prowadzenia telefonów zaufania – 

postulat wynikający z przypadku unieważnienia konkursu na prowadzenie telefonu zaufania 

wygranego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i przekazania środków na inny podmiot, 

który nie poradził sobie z tematem. Postulat aby dobrze sprawdzony podmiot mógł 

prowadzić telefon przez dłuższy czas, bo częste zmiany podmiotów prowadzących telefon nie 

służą jakości usług, 

5. Wprowadzić, choćby tymczasowe przepisy pozwalające psychologom z Ukrainy udzielać 

porad uchodźcom z Ukrainy i ich dzieciom. Uprościć (a przez to przyspieszyć) procedurę 

nostryfikacji zagranicznych dyplomów osób po studiach psychologicznych (dotyczy zwłaszcza 

uchodźców z Ukrainy). 

 

Sporządził: 

Krzysztof Broniatowski, Radca Prawny  
Główny Specjalista 
Biuro Spraw Senatorskich      Warszawa, 14 marca 2022 r. 

 

 


