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ayKA-5 
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2017 r., znak DTZ.422.1.2016.RR uprzejmie 

informuję, co następuje. 

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i 

samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) nie funkcjonuje 

w praktyce. Powodem tego stani4J rzeczy są  liczne wady prawne i legislacyjne 

uniemożliwiające jej stosowanie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od wielu 

lat podejmowało działania ukierunkowane na uchylenie lub kompleksową  zmianę  wadliwej 

regulacji prawnej. Z uwagi na konieczność  dokonania w ustawie licznych zmian, jej 

nowelizacja nie jest możliwa. Zgodnie bowiem z § 84 załącznika do rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 283), jeżeli zmiany wprowadzane w ustawie miałyby być  liczne albo miałyby 

naruszać  konstrukcję  1U13 spójność  ustawy, opracowuje się  projekt nowej ustawy. Prowadzone 

prace zostały wstrzymane z uwagi na przewidziany w przepisach dyrektywy 2005/36/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 s. 22, z późn.zm.), zmienionej przez dyrektywę  Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.Urz. UE L 354, s. 132) - 

przegląd zawodów regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym 

zawodu psychologa. Przegląd ten miał  na celu zbadanie, czy regulacja zawodu w danym kraju 

nie narusza reguł  proporcjonalności, czy jest niedyskryminująca oraz czy jej wprowadzenie 

jest uzasadnione nadrzędnym interesem ogólnym. Po jego zakończeniu Komisja Europejska 

stwierdziła, że w celu zwiększenia jasności stosowanych kryteriów regulowania zawodów jest 

konieczne wprowadzenie dyrektywy stanowiącej ogólnounijny mechanizm analizy 



proporcjonalności, który będzie stosowany przez wszystkie państwa członkowskie w podobny 

sposób. Obecnie trwają  prace legislacyjne nad tym dokumentem. Zasadne jest, aby działania 

związane z regulacją  zawodu psychologa w Rzeczypospolitej Polskiej uwzględniały 

wskazania projektowanej dyrektywy, ponieważ  proporcjonalność  przepisów ograniczających 

dostęp do zawodów regulowanych lub możliwości ich wykonywania będzie regularnie 

monitorowana przez organy UE. 

Ponadto pragnę  wyjaśnić, że w zakresie regulacji zawodu psychoterapeuty właściwy 

jest Minister Zdrowia. 

Jednocześnie zapewniam, że opracowywane w resorcie pracy projekty aktów 

prawnych dotyczące zawodu psychologa będą  konsultowane ze środowiskiem psychologów 

w toku prac legislacyjnych. 
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