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Pan Mateusz Morawiecki 
                                                                                                      Prezes Rady Ministrów 

 
 
dot. konieczności pilnego wprowadzenia regulacji prawnych zawodu psychologa  
 
Szanowny Panie Premierze, 
 

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów z dnia 8 czerwca 

2001r. nie działa prawidłowo od samego początku czyli od jej wejścia w życie.  

Nie powstały rozporządzenia umożliwiające powołanie Samorządu Psychologów. 

Drastycznie negatywnie kontrastuje to z sytuacją zawodową psychologów w Unii 

Europejskiej. Obecnie, w obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2, widoczna jest 

olbrzymia potrzeba sprawnej, w pełni działającej Ustawy o zawodzie psychologa  

aby skutecznie i bezpiecznie pomagać populacji społeczeństwa polskiego.  

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wywołała sytuację kryzysową, która wymaga 

podjęcia szybkich decyzji i działań zabezpieczających polskie społeczeństwo na skalę 

ogólnokrajową. Lawinowo wzrasta potrzeba interwencyjnego wsparcia 

psychologicznego pracowników ochrony zdrowia, pracowników Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych, osób objętych kwarantanną i ich rodzin, ogólnej populacji 

społeczeństwa (zwłaszcza grup podwyższonego ryzyka jak seniorzy oraz dzieci  

i młodzież). Równolegle niezwykle potrzebne jest zapewnienie kontynuacji 

klinicznych oddziaływań psychologicznych w zakresie zdrowia psychicznego 

zarówno w trybie lecznictwa szpitalnego  jak i ambulatoryjnego. Pragniemy 

podkreślić, że obecnie psychologowie sprawują opiekę w systemie ochrony zdrowia  

zarówno nad pacjentami z chorobami i zaburzeniami psychicznymi jak  

i somatycznymi. 

W okresie epidemii wyraźnie uwidacznia się problem dotyczący braku 

Samorządu Psychologów, braku Krajowej Izby Psychologów, która tworzyłaby 

rejestr psychologów. Rejestr ten stanowiłby bazę i zawierałby niezbędne informacje 

na temat przygotowania i doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, ukończonych 
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studiów podyplomowych. Umożliwiałby szybkie dotarcie do odpowiednich 

specjalistów np. z zakresu – tak ważnej obecnie - Interwencji Kryzysowej. Dawałby 

też możliwość szybkiej weryfikacji osób, które obecnie masowo, spontanicznie 

zgłaszają się do udzielania wsparcia psychologicznego. Obecnie istnieje ryzyko 

związane z brakiem możliwości zweryfikowania faktu czy osoby te są w ogóle 

psychologami w rozumieniu Ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. i nie narażają swoich 

klientów/pacjentów na nieprofesjonalne i szkodliwe oddziaływanie. Obywatele nie 

mogą być narażeni na korzystanie z przypadkowej, nieprofesjonalnej pomocy 

pseudopsychologicznej podobnie jak nie dopuszcza się w RP do ryzyka „leczenia” 

przez znachorów. Potrzebne jest zatem pilne, systemowe rozwiązanie wsparcia  

i pomocy psychologicznej dla obywateli oferujące równolegle superwizję i wsparcie 

również dla  osób udzielających pomocy. 

Obecnie intensywnie działają Ośrodki i Punkty Interwencji Kryzysowej 

skupiające psychologów - cennych specjalistów w zakresie szybkiej, efektywnej 

pomocy w stanach masowych kryzysów. Posiadają one jednak ograniczone zasoby 

kadrowe. Wkrótce, gdy epidemia nasili się i nasilą się niekorzystne procesy 

psychologiczne w społeczeństwie związane ze stresem, poczuciem zagrożenia życia  

i zdrowia, izolacją i samotnością - nasilającymi zachowania ryzykowne  

i autoagresywne, zasoby te mogą okazać się dalece niewystarczające.  

Nasz Związek już od dłuższego czasu otrzymuje informacje z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że prace nad Ustawą trwają. Niestety nie 

przekazano nam wiadomości na jakim są etapie. Apelujemy o pilne 

zintensyfikowanie prac nad Ustawą o zawodzie psychologa także w związku  

z epidemią wirusa SARS-CoV-2, która obnażyła dodatkowo trudną sytuację 

zawodową polskich psychologów - specjalistów niosących przecież nieustająco 

pomoc polskiemu społeczeństwu.  W tak trudnym czasie również dla nas jako 

psychologów zwracamy się z prośbą o solidaryzm społeczny Rządu RP z naszą 

grupą zawodową i efektywne podjęcie tematu naszej Ustawy o zawodzie 

psychologa. Cel mamy wspólny: dobro i zdrowie polskiego społeczeństwa. Nie ma 

prawdziwej realizacji celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

bez rozwiązania problemu Ustawy o zawodzie psychologa. 
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Mając na uwadze powyższe wyrażamy gotowość do współpracy przy 

tworzeniu nowej Ustawy o zawodzie psychologa tak obecnie potrzebnej  

do stworzenia spójnego systemu pomocy psychologicznej. 

 
Z wyrazami szacunku, 
Sławomir Makowski 
Przewodniczący Zarządu Krajowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów 
 
 
Do wiadomości: 
Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 
Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia 
Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości 
Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej 
Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej 
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury 
Danuta Dmowska-Andrzejuk – Minister Sportu 
Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich 
Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta 

http://bip.kprm.gov.pl/download/75/69179/DanutaDmowska-Andrzejuk.docx

