Uprzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.11.2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgłaszamy następujące uwagi:

•

W projekcie rozporządzenia brakuje zapisu o konieczności prowadzenia rejestrów wydawanych orzeczeń przez lekarzy i psychologów. Zgodnie ze wzorami orzeczenia
mają być numerowane.

•

Zapis w § 5 ust.2 mówiący, iż uprawniony psycholog informuje osobę badaną po zakończeniu badania oraz dołącza pisemne uzasadnienie do dokumentacji osoby
badanej jest nieprecyzyjny gdyż, dokumentacja badań psychologicznych określa obowiązek pisemnego uzasadnienie treści orzeczenia. Winien on brzmieć: uprawniony
psycholog informuję osobę badaną po zakończeniu badania. Dokumentacja psychologiczna badania jest prowadzona w zakresie stosowania karty badania
psychologicznego zgodnie z Rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań z dnia 14 lipca 2010r. (DzU Nr 131,
poz.888).

•

W rozporządzeniu brakuje określenia czasu, na który maksymalnie mogą być wydane orzeczenia. Stanowi to utrudnienie w pracy orzeczniczej.

•

Przy korzystaniu z trybu odwoławczego od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego właściwym byłoby wskazanie odpowiedniego WOMP zgodnie z miejscem
wykonywania praktyki przez lekarza i psychologa wydającego orzeczenie, ewentualne zgodnie z miejscem zamieszkania badanego. Wskazanie WOMP uniemożliwi próby
stawiania się przez badanych do różnych ośrodków w kraju.

•

Określenie w § 6 ceny za wykonane badania są zbyt niskie, zwłaszcza przy szczegółowym zakresie badania psychologicznego – obejmujące ocenę sprawności
intelektualnej, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i
emocjonalnej. Czas trwania takiego badania to około 2 godziny. Badanie psychologiczne winno być określone na poziomie 150 zł.

•

W § 4 ust.2 Ustawodawca wskazał na konieczność wysyłania każdego orzeczenia psychologicznego do pracodawców oraz komendantów wojewódzkich Policji –
należałoby wykreślić konieczność wysyłania orzeczeń psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych, gdyż niepotrzebnie zwiększa to koszty
badań.
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