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Pan
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło pismo Fundacji na rzecz Praw Ucznia z
dnia 3 lutego 2020 r., skierowane do Ministra Edukacji Narodowej. Treść pisma zawiera apel
0 wprowadzenie obowiązku zatrudniania psychologa w każdej szkole, przeprowadzenie
wśród uczniów

badania

dotyczącego

zaufania

do

szkolnych psychologów

oraz

zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie udzielania uczniom wymaganego
wsparcia.
Kwestia dostępu uczniów do pomocy psychologicznej znajduje się także w obszarze
zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich z uwagi na ochronę prawa do nauki
1 prawa do ochrony zdrowia. Jak wynika z prowadzonych badań, wiele problemów ze
zdrowiem psychicznym objawia się u osób w okresie dojrzewania lub wcześniej1. Jednym ze
wskaźników świadczących o kondycji psychicznej dzieci i młodzieży jest niestety liczba prób
samobójczych, która utrzymuje się w Polsce na wysokim poziomie2. Mogą one być
spowodowane wieloma różnymi czynnikami, wśród których - w odniesieniu do osób
najmłodszych - wymienia się presję szkolną, niepowodzenia w nauce, konflikty

1 Zdrowie psychiczne w Unii Europejskiej, Opracowania tematyczne, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, s. 27,
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/175/plik/ot-674_zdrowie_psychiczne.pdf (dostęp w dniu:
10.03.2020 r.)
2 Zamachy samobójcze od 2017 roku, strona internetowa: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachysamobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html,
Suicide
death
rate
by
age
group,
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00202&plugin=1 (dostęp w dniu:
10.03.2020 r.)
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z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami3. Dlatego też jednym z najważniejszych zadań
systemu oświaty powinno być towarzyszenie uczniom w poszukiwaniu rozwiązań wobec
napotykanych wyzwań i trudności.
Wcześniejsze komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej świadczyły o tym, że
poprzez wprowadzone i planowane działania legislacyjne resort dążył do tego, aby od
1 września 2019 r. w każdej szkole byli obecni specjaliści z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej w zależności od potrzeb uczniów4. Jak wynika z odpowiedzi na interpelację nr
32777 z dnia 13 sierpnia 2019 r., w ramach prowadzonych działań MEN rozpoczęło m. in.
prace nad projektem wdrożenia do szkół mediacji szkolnych i mediacji rówieśniczych, jako
metody

rozwiązywania

konfliktów

i

sporów

oraz

zapobiegania

agresji

i przemocy w relacjach społecznych. Rozpoczęło także prace nad zbudowaniem platformy do
prowadzenia badań ankietowych online diagnozujących czynniki chroniące i czynniki ryzyka
w szkołach i placówkach oświatowych. MEN podkreślało konieczność zapewnienia
współpracy różnych resortów oraz instytucji, które lokalnie zapewniają wsparcie dziecku
i rodzinie, udzielając pomocy w specyficznych, właściwych dla siebie obszarach.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987
r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), zwracam się do Pana
Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat postępu prac nad podniesieniem
jakości oddziaływań placówek systemu oświaty w zakresie opieki nad zdrowiem
psychicznym dzieci i młodzieży. Napływające informacje na ten temat sprawiają, że sprawa
ta powinna zostać potraktowana jako pilna.
Będę również wdzięczny za udostępnienie kopii odpowiedzi udzielonej Fundacji na
rzecz Praw Ucznia.
Z poważaniem

3 Bąbik A., Olejniczak D., Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce,
https://sknzp.wum.edu.pl/content/dziecko-krzywdzone-samobojstwa (dostęp: 10.03.2020)
4 Odpowiedź na interpelację nr 32777 w sprawie zwiększenia oferty dotyczącej profilaktyki oraz pomocy psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży we współpracy z resortem zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r.,
https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BF4GYS (dostęp z 10.03.2020 r.)
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