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Warszawa, dn.24.02.2016. 

Sprawozdanie  

ze spotkania przedstawicieli Polskiej Rady Psychoterapii  

z przedstawicielami Ministerstwo Zdrowia w dn. 22.02.2016. 

 

W dniu 22.02.16. przedstawiciele PRP uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia 

dotyczącym prac PRP nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. 

Uczestnicy spotkania: 

PRP: Anna Ostaszewska, Danuta Golec, Bogdan de Barbaro, Paweł Polnik. 

MZ: wiceminister Jarosław Pinkas, Katarzyna Chmielewska – dyrektor departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, Monika Sobotka - naczelnik wydziału kształcenia w innych 

zawodach medycznych DNiSW MZ, Marek Kuciński – radca, pracował w DNiSW MZ. 

 

Stanowisko MZ 

Min. Jarosław Pinkas: 

Jest zielone światło dla ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Ale może okazać się, że jest 

jeszcze 100 innych organizacji. To szczególnie skomplikowana grupa zawodowa. 10 lat 

temu trzeba było zrobić 3 kroki do tyłu. Widzę szansę, żebyśmy zaczęli pracować nad tym 

tematem. 

Ten zawód ma wiele powiązań z otoczeniem: psychiatrycznym, psychologicznym, socjalnym 

– tu będą trudności. Muszą być niezwykle klarowne zapisy. 

Proszę tą ustawę napisać. MZ może podjąć się konsultacji, „bez gwarancji co do końcowego 

rezultatu”.  

Jeśli PRP przyśle projekt ustawy do MZ, to ministerstwo zwróci się o opinie do konsultantów 

krajowych: ds. psychiatrii i ds. psychologii klinicznej. 

Samorząd zawodowy nie wchodzi w grę. 

Krajowa Rada Psychoterapii jako organ opiniodawczy Ministra jest możliwa. 

Możemy konsultować, co jest realne, a co nie. 

Jest plan zmiany polskiej psychiatrii w 2-3 lata z instytucjonalnej na środowiskową. Udało się 

już uzgodnić te rozwiązania. 

Od 100 dni MZ to otwarte ministerstwo, to inny styl pracy. 

 

Katarzyna Chmielewska: 

Ustawa jest możliwa w MZ, a także w MRPiPS, tak jak ustawa o zawodzie psychologa – 

decyzja należy do PRP.  

Kilka lat temu, w czasie rozmów dot. uchylenia ustawy o zawodzie psychologa MZ wysłało 

propozycję do Ministerstwa Pracy, by regulacja zawodu psychoterapeuty była w jednej 

ustawie z zawodem psychologa. 

Kwestie świadczeń gwarantowanych przejdą do departamentu polityki lekowej i farmacji 

(wiceminister Krzysztof Łanda). Tam należy kierować sprawy dot. NFZ. 

Czy partnerem dla MZ może być tylko PRP? To byłoby wygodne. Czy towarzystwa 

oddzielnie nie będą miały innego stanowiska? 

Bez wpisania zarejestrowanego stowarzyszenia współpraca z nieformalnym PRP jest możliwa 

jako „dobra praktyka” w MZ, ale lepiej byłoby, gdyby Rada była formalnym 

stowarzyszeniem, miała osobowość prawną i KRS. Pojawiałaby się w oficjalnym 
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rozdzielniku, byłaby też wiarygodna w pracach Sejmu i Senatu – możliwe zapraszanie na 

komisje sejmowe i senackie w roli ekspertów. Wiarygodność buduje się też na 

przejrzystości formalnej i finansowej. 

Są możliwe bieżące konsultacje z MZ ws. konkretnych rozwiązań prawno-formalnych. 

Czy PRP chce zawrzeć w ustawie przepisy, że psychoterapia nie jest zawodem medycznym? 

(Odp. BdB: Nie jest tylko zawodem medycznym. Jako usuwanie objawów tak, ale jako 

rozwój lub np. terapia małżeńska – nie). 

 

Które certyfikaty psychoterapeuty będą uznawane? Może trzeba wymienić z nazwy 

towarzystwa, których certyfikaty wydane przed wejściem w życie ustawy będą uznawane – 

np. w rozporządzeniu Ministra, nie w ustawie. Potrzebny katalog stowarzyszeń szkolących 

w psychoterapii. 

Nie mieliśmy dotąd regulowanego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Trzeba 

rozstrzygnąć, jak to uregulować w tej ustawie. Ważny cały rozdział dot. kształcenia 

kwalifikowanego. Może w sprawie systemu kształcenia rozważyć casus ustawy o 

rzemiosłach – tam też nietypowe rozwiązania. 

Celem ustawy jest bezpieczeństwo pacjenta. Ustawa kreuje nową rzeczywistość, mogą to być 

rozwiązania nowatorskie, ale zgodne z już obecnymi regulacjami. 

Wyrazy uznania dla PRP, że pracuje od 10 lat i że przygotowuje projekt ustawy. 

 

Marek Kuciński: 

Jakie będą skutki finansowe ustawy? (Odp. PRP, że wpłaty za rejestr i akredytacje). 

Do rozstrzygnięcia są kwestie uznania psychoterapeuty jako zawodu oraz systemu kształcenia 

do tego zawodu. Na razie takiego zawodu nie ma.  

Dzisiaj nie kształci się w zawodzie psychoterapeuty ani na poziomie średnim, ani 

magisterskim. Formalnie studia podyplomowe nie powodują nabycia nowego zawodu. 

Może jakieś podobieństwo jest w kształceniu do zawodu terapeuta uzależnień – uregulowany 

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. 

Ciało doradcze ministra nie może prowadzić rejestru psychoterapeutów.  

W ustawie trzeba rozwiązać kwestie przepisów karnych np. za wykonywanie zawodu 

psychoterapeuty bez uprawnień. W ustawie muszą być przepisy karne, plus ew. 

nowelizacja w innych ustawach. Są różne rygory: system sądów koleżeńskich (nie może 

rozstrzygać w sprawach cywilnych), sądów cywilnych, sądów karnych.  

 

Opracowanie:  

Anna Ostaszewska – sekretarz PRP 


