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 Szanowny Pan 
 Piotr Bromber 
 Wiceminister Zdrowia 
 

 Ministerstwo Zdrowia 
 ul. Miodowa 15 
 00-952 Warszawa 

 
 

WNIOSEK POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW 
 

w sprawie: 
wyłączenia logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych 

 

UZASADNIENIE 

 

Ministerstwo Zdrowia w dotychczasowym procesie legislacji oraz konsultacji 

publicznych nie uwzględniło postulatu Polskiego Związku Logopedów, aby zapisy 

ustawy o niektórych zawodach medycznych objęły tylko logopedów zatrudnionych 

w resorcie ochrony zdrowia (ostatnie pisma o sygnaturach ZG PZL/01/I/2023 

ZG PZL/02/I/2023  z dnia 27 stycznia 2023 roku). 

Polski Związek Logopedów w ramach obowiązków ustawowych broni 

interesów wszystkich członków zrzeszonych w związku, a takowym interesem jest 

posługiwanie się tytułem logopedy przez osoby, które nabyły to prawo w ramach 

wykształcenia i pracują w innych podmiotach niż resort ochrony zdrowia. 

Nadmienić należy, że  szacunkowa liczba logopedów zatrudnionych poza resortem 

ochrony zdrowia jest proporcjonalnie znacznie wyższa niż szacunkowa liczba 

logopedów pracujących w placówkach medycznych.   

Interdyscyplinarna specyfika wykonywania zawodu logopedy oraz ścieżka 

kształcenia znacznie odbiegają od  charakteru pracy i ścieżek kształcenia zawodów 

ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Logopedzi 

w odróżnieniu od większości zawodów medycznych wymienionych w ustawie 

kwalifikacje zawodowe zdobywają  na wydziałach humanistycznych. Jednocześnie, 

takich zawodów jak psycholog czy psychoterapeuta nie ujęto w projekcie ustawy 

o niektórych zawodach medycznych. Procedowane są dla niniejszych zawodów odrębne 

ustawy, natomiast są to profesje bardziej zbliżone do zawodu logopedy 

w odniesieniu do form pracy i innych aspektów wykonywania zawodu niż zawody 

typowo medyczne ujęte w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. 
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Na aktualnym etapie konsultacji odmówiono logopedom analogicznego 

do psychologów i psychoterapeutów uprawnienia do odrębnej ustawy, 

co postrzegane jest w środowisku jako dyskryminowanie logopedów. 

 

Polski Związek Logopedów przygotował wstępny projekt ustawy o zawodzie 

logopedy i izbie zawodowej logopedów, który obecnie będzie konsultowany przez 

ośrodki akademickie oraz praktyków logopedów.  

Mamy nadzieję na współpracę z Ministerstwem Zdrowia w opracowaniu 

rządowej ustawy o zawodzie logopedy. 

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie niniejszego wniosku Polskiego 

Związku Logopedów, czyli wycofania zawodu logopedów z projektu ustawy 

o niektórych zawodach medycznych (Art.1. ust.1. pkt 1. lit. e.) oraz podjęcie współpracy 

w opracowaniu odrębnej ustawy o zawodzie logopedów i izbie zawodowej 

logopedów. 

 
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów 

 
Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat  

2. Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

3. Minister Edukacji i Nauki 

4. Polskie Towarzystwo Logopedyczne 

5. Krajowy konsultant ds. neurologopedii 

6. Związek Zawodowy Rada Poradnictwa 

7. Związek Nauczycielstwa Polskiego 

8. Posłowie Członkowie Komisji Zdrowia – wg załączonego wykazu (załącznik nr 1) 

9. Posłowie Komisji  Edukacji ,Nauki i Młodzieży – wg załączonego wykazu (załącznik nr 1) 

10. Posłowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - wg załączonego wykazu 

(załącznik nr 1) 

11. a/a. 


