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MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  
 

Marlena Maląg 
 

   Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/  

 

 

 

 

DDP-I.053.10.2022.AŚK 

 

  

Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przekazanym przez Prezesa Rady Ministrów dnia 29 marca 2022 r. (znak: 

BPRM.5234.2.36.2022(2)/AŻ) pismem Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 marca 2022 r. 

(znak: V.7016.24.2022.JK) dotyczącym sytuacji pacjentów szpitali psychiatrycznych na 

Ukrainie oraz uchodźców, którzy wymagają specjalistycznej pomocy psychiatrycznej bądź 

psychologicznej w Polsce, przekazuję informację w zakresie zawodu psychologa. 

Dostrzegając potrzeby, o których mowa w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich, minister 

właściwy do spraw pracy zainicjował wprowadzenie w  ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. 

U. z 2022, poz. 583) zmiany polegającej na dodaniu art. 64a. 

Projektowany przepis ma na celu umożliwienie obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym uzyskany w Ukrainie dyplom 

jednolitych studiów na kierunku psychologia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego i 

drugiego stopnia na kierunku psychologia, przyznający tytuł zawodowy specjalisty 

(Специалист) albo magistra (Магистр) na kierunku psychologia, świadczenie usług 

psychologicznych obywatelom Ukrainy, bez konieczności jego nostryfikacji. Dzięki temu będzie 

możliwe udzielanie świadczeń psychologicznych przez obywateli Ukrainy na rzecz swoich 

rodaków, którzy nie znają języka polskiego. 

Przyjmuje się, że obywatel Ukrainy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 
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1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub 

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Oznacza to, że projektowany przepis będzie się odnosił zarówno do obywateli Ukrainy, którzy 

przekraczali granicę Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., jak i tych, którzy 

legalnie przebywali w kraju przed tą datą.  

Regulowane uprawnienia będą przyznane od dnia 24 lutego 2022 r. na okres 18 miesięcy. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 

2147) jest obecnie procedowany w Sejmie RP. 

 

Z poważaniem, 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

Marlena Maląg 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Michał Dworczyk, Minister – Członek Rady Ministrów 
 

 


