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Pan 
Sławomir Makowski 
Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Psychologów 
ul. Bardowskiego 1 
91-084 Łódź 
 

Szanowny Panie! 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 marca 2020 r., znak: ZK/05/2020 uprzejmie 

informuję, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podjął działania zmierzające do 

usunięcia stanu niepewności prawa wynikające z tego, że obecnie obowiązująca ustawa z dnia 

8 czerwca 200 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 

2019, poz. 1026) nie funkcjonuje w praktyce.  

Obecnie Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej prowadzi prace związane z opracowaniem nowego projektu ustawy 

o zawodzie psychologa, który między innymi zakłada utworzenie samorządu zawodowego. 

Prawo wykonywania zawodu psychologa będzie powstawało z chwilą dokonania wpisu na 

Listę Psychologów. Będzie ona dostępna publicznie, z zachowaniem regulacji dotyczących 

ochrony danych osobowych. W ustawie zostaną określone zasady wykonywania zawodu. 

Ponadto psychologowie będą podlegali odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz będą 

zobowiązani do doskonalenia zawodowego.  

Wykonywanie niektórych szczególnie wrażliwych obszarów działalności psychologa w 

dalszym ciągu będzie podlegało odrębnym regulacjom prawnym, wynikającym ze specyfiki 

danego obszaru działalności. Jest to uzasadnione istniejącymi powiązaniami z materią, której 

dotyczą.  

Jednocześnie zapewniam, że opracowany w resorcie pracy projekt będzie przedmiotem 

konsultacji społecznych z organizacjami reprezentującymi psychologów, ze środowiskiem 
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naukowym psychologów oraz z reprezentatywnymi organizacjami pracowników i 

pracodawców. Lista podmiotów, którym przesłany zostanie projekt w drodze opiniowania 

znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-lista-podmiotow-wlasciwych-do-konsultowania-

projektow-dokumentow-dotyczacych-regulacji-zawodu-psychologa 

 

 
Z poważaniem 

 
                                                                        Marek Waleśkiewicz 

                                                                      Dyrektor 
                                                                     Departamentu Dialogu  i Partnerstwa Społecznego 

/-podpisano cyfrowo/ 

 

 

 

 

 
Do wiadomości: 
Rafał Siemianowski 
Zastępca Dyrektora 
Biura Prezesa Rady Ministrów 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie kierowanej do  
MRPiPS korespondencji (dane zebrane od osoby, której dotyczą) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
poniżej przekazuję następujące informacje: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: 
info@mrpips.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania 
z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy: iodo@mrpips.gov.pl 
lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do MRPiPS 
korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

ODBIORCY DANYCH 

  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom na podstawie 
obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji, instytucjom kontrolnym, 
podmiotom lub osobom fizycznym występującym z wnioskiem o dostęp do informacji 
publicznej). 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji 
dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI, W 
TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 
LUB OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest 
warunkiem rozpatrzenia korespondencji  
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