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Szanowny Panie Wojewodo 

 W związku z zaistniałą sytuacją agresji Rosji na Ukrainę, jednym z priorytetowych 

działań jest zorganizowana i dostępna pomoc psychologiczna. Na terenie województwa 

śląskiego działają polscy psycholodzy wolontariusze, interwenci kryzysowi, ośrodki 

udzielające specjalistycznych świadczeń psychologicznych.  

Wiele dzieci przybywających obecnie z Ukrainy oraz ich opiekunów, znajdujących 

czasowe miejsce zamieszkania w różnych lokalizacjach w województwie śląskim, przejawia 

objawy Ostrej Reakcji na Stres (ASD), trudności adaptacyjne, nierzadko objawy zaburzeń 

emocjonalnych i behawioralnych. Kluczowe znaczenie w adaptacji do obecnej sytuacji, jak i 

planowaniu dalszych działań pomocowych w kolejnych fazach kryzysu psychologicznego, 

jest dostęp do polskich psychologów, wspieranych w zespołach przez psychologów z 

Ukrainy.  

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podkreśla w artykule 32 potrzebę tego 

rodzaju pomocy oraz zapewnienia dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel. Możliwe jest 

udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych (w tym psychologicznych) obywatelom 

przybywającym z Ukrainy.  

Wskazana ustawa nie reguluje jednak kwestii możliwości zatrudniania (poza obszarem 

pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego) oraz zasad uznawania kwalifikacji 

psychologów z Ukrainy. Wprowadzenie tego rodzaju uproszczonych zasad zatrudniania oraz 

kryteriów uznawania kwalifikacji psychologów z Ukrainy, zwłaszcza w sektorze ochrony 

zdrowia, jest niezbędne dla zabezpieczenia odpowiedniego wsparcia i pomocy 

psychologicznej dzieciom oraz rodzinom z Ukrainy, często posługującym się wyłącznie 

językiem ukraińskim lub rosyjskim. 



 Zwracam się do Pana Wojewody z uprzejmą prośbą o wsparcie działań związanych z 

regulacją kwestii zawodu psychologa, w tym regulacji dotyczących kryteriów i zasad 

uznawania kwalifikacji psychologów przybywających z Ukrainy w sektorze ochrony zdrowia.  

 Mając na uwadze wskazane potrzeby, wyrażam gotowość do współpracy w 

powyższym zakresie.  
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