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Dlaczego zależy nam jako stowarzyszeniu, aby być członkiem związku 

stowarzyszeń pod nazwą Polska Rada Psychoterapii?  

 

 Podczas zbliżającego się Walnego Zgromadzenia PTPG planujemy podjęcie uchwały  

o przystąpieniu do związku stowarzyszeń pod nazwą Polska Rada Psychoterapii (PRP).  

 Nie mając odpowiedniego umocowania w krajowych strukturach organizacyjnych, modalności 

Gestalt grozi marginalizacja.  Współdziałając z innymi organizacjami mamy szansę by to zmienić. 

 Związek stowarzyszeń to podmiot tworzony przez stowarzyszenia (zgodnie z art. 22 ustawy – 

Prawo o stowarzyszeniach), który w praktyce działa jak stowarzyszenie, a wejście w jego skład w niczym 

nie uchybia prawnej podmiotowości jego członków - z tytułu wejścia w skład związku, towarzystwa  

nie tracą niczego ze swej niezależności czy podmiotowości.   

 Jeden z głównych celów statutowych Polskiej Rady Psychoterapii (PRP) – aktualnie działającej 

jako grupa nieformalna skupiająca przedstawicieli wielu stowarzyszeń psychoterapeutów – to regulacja 

prawna zawodu psychoterapeuty. Kilka lat temu jako środowisko psychoterapeutów zdecydowaliśmy się 

napisać własny projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty, a następnie dążyć do tego, by ustawę 

przyjął sejm. W trakcie tych prac przedyskutowaliśmy i przepracowaliśmy na forum Rady wiele kwestii 

spornych, niejasnych, czasami niejednoznacznych związanych z kształceniem i certyfikowaniem 

psychoterapeutów. Projekt ustawy został w najważniejszych punktach dopracowany. 

W lutym i w lipcu 2016 r. przedstawiciele PRP, w tym PTPG, spotkali się z urzędnikami 

Ministerstwa Zdrowia i samym Ministrem. W wyniku tego spotkania uświadomiliśmy sobie,  

że bardzo ważne jest posiadanie osobowości prawnej, że niektórych, bardzo istotnych z naszego punktu 

widzenia rozwiązań nie uda się pogodzić z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, z kolei mogą 

nam zostać narzucone inne rozwiązania, z naszej perspektywy bardzo niedogodne.  

Po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, dyskusji i namyśle postanowiliśmy wraz z innymi 

członkami Rady – nie rezygnując z dalszych prac nad projektem ustawy – podjąć działania, które 

umożliwią nam realizację najważniejszych celów statutowych PRP i które uznajemy  

na ten moment za skuteczniejsze i lepsze.  

  



 

 

www.gestaltpolska.org.pl 

 

Na ostatnim posiedzeniu Rady postanowiliśmy jeszcze w tym roku zarejestrować związek 

stowarzyszeń. To bardzo ważne z uwagi na planowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. 

Ostatnie doniesienia w mediach potwierdzają, że nie mamy dużo czasu. 

Liczymy, iż związek stowarzyszeń – jeżeli poprzez trzymanie wysokich standardów zapewni 

sobie uznanie i będzie organizacją wiarygodną dla środowiska, pacjentów, a także władz – stanie 

się także ważnym, respektowanym i opiniotwórczym partnerem dla Ministerstwa Zdrowia i NFZ  

(lub ew. następców NFZ, co może nastąpić już w 2018 r.).  

Wierzymy, że pomimo dobrowolności przyjmowania standardów propagowanych przez 

powstający związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Rada Psychoterapii, wpływ  

PRP na kształtowanie rozwiązań dotyczących zawodu psychoterapeuty i świadczenia psychoterapii  

w Polsce będzie znaczący.  

Przekonaliśmy się już, że minima programowe wypracowane przez Polską Radę Psychoterapii 

stały się oczywistym elementem rozporządzeń Ministra Zdrowia i prezesa NFZ oraz wpływają  

na praktykę stosowania psychoterapii w służbie zdrowia. Liczymy, że podobnie będzie z kolejnymi 

rozwiązaniami wypracowywanymi już przez oficjalnie zarejestrowany związek stowarzyszeń.  

 Przystąpienie do związku stowarzyszeń to bardzo ważny krok dla naszej organizacji.  

Jako członek założyciel PRP działamy na forum Rady od 2006 roku, w obecnej kadencji jesteśmy obecni 

na spotkaniach i aktywnie uczestniczymy we wszystkich pracach.  

Teraz nadszedł czas by nadać działaniom PRP ramy organizacji posiadającej osobowość prawną. 

Zyskujemy tym samym możliwość korzystania ze wszystkich praw, jakie przysługują zarejestrowanym 

organizacjom np. uczestniczenia w konsultacjach społecznych wszelkich aktów prawnych, wydawania 

opinii, czy składania wniosków. Jesteśmy przekonani, że o dostępie do zawodu powinni decydować 

psychoterapeuci, a nie np. psychiatrzy, psychologowie czy jakakolwiek inna grupa zawodowa.  

 Bez naszego wspólnego wysiłku, aby przystąpić do tworzonego związku stowarzyszeń stracimy 

szansę na wzmocnienie pozycji naszej modalności oraz dalszy rozwój psychoterapii Gestalt w Polsce.  

Liczymy na Wasze zaangażowanie w tej tak ważnej dla nas wszystkich sprawie!  

         

         W imieniu Zarządu PTPG, 

         Renata Mizerska 

         Prezes  


