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 Nazwa dokumentu 
 
 

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i 
samorządzie zawodowym psychologów  

Podmiot zgłaszający uwagi 
E-mail do kontaktów 
 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt 
(PTPG)  
 

 
Zdaniem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) przedłożony projekt wprowadza nowe 

regulacje, które znacząco poszerzają zakres uprawnień wynikających z uzyskania prawa do 

wykonywania zawodu psychologa. W zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, czy proponowane rozwiązania nie ograniczają dostępu do rynku dla 

zawodów pokrewnych zawodowi psychologa oraz czy nie zostaną ograniczone prawa osób, które 

ukończą studia na kierunku psychologia a będą wykonywały inne czynności niż te opisane w 

projekcie.  

Proponujemy by projekt nazwać 'Ustawa o zawodzie psychologa w obszarze medycznym  

i edukacji'. Obszar ten, jeśli chodzi o zakres pomocy psychologicznej, rzeczywiście potrzebuje 

dodatkowego umocnienia i wsparcia.  

Wnioskujemy również o wyłączenie z zapisów projektowanej ustawy kwestii dotyczących 

psychoterapii oraz terapii uzależnień. Są to zawody odrębne, podlegające swoim regulacjom  

i wiążące się z inną ścieżką kształcenia i przygotowania zawodowego. Określenie 'uzupełnienie przez 

psychologa' wskazuje na dopełnienie ścieżki zawodowej psychologa, a nie na odrębną ścieżkę 

zawodową.  

Ponadto, ministerstwem właściwym do rozpatrywania zapisów ustawy o zawodzie psychologa  

w obszarze medycznym i edukacji może być Ministerstwo Zdrowia jedynie przy założeniu, że ustawa 

zajmie się  funkcjonowaniem zawodowym psychologa w zakresie działań medycznych.  

Obszar działalności psychologów jest dużo szerszy (działalność psychologiczna w pomocy społecznej, 

sporcie, organizacjach, doradztwie itd.) a do tego projekt się w żaden sposób nie odnosi,  

choć ma dotyczyć ‘zawodu psychologa’. 

Dobrym przykładem są regulacje w innych krajach, w których ustawodawca precyzyjnie określił  

w aktach prawnych tytuły zawodowe objęte ochroną, np. w Wielkiej Brytanii - Clinical Psychologist, 

Counselling Psychologist, Educational Psychologist, Forensic Psychologist, Health Psychologist 

Occupational, Psychologist, Sports and Exercise Psychologist, Registered Psychologist, Practitioner 

Psychologist – dla nich określił kompetencje w tzw. ‘Standards of proficiency’ (https://www.hcpc-

uk.org) oraz konieczność wpisu do rejestru – jednocześnie pozostawił inne obszary działań 

psychologicznych poza regulacjami ustawowymi. 

Szczegółowe omówienie stanowiska zamieściliśmy w piśmie przewodnim do niniejszego dokumentu. 
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Uwagi do projektu ustawy 

 

Treść projektu ustawy Uwaga- uzasadnienie 
 

 
Rozdział I 
Przepisy ogólne 
 

 

 
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki: 
1) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu 
psychologa; 
2) wykonywania zawodu psychologa; 
3) organizacji i funkcjonowania samorządu 
zawodowego psychologów. 
2. Tytuł zawodowy „psycholog” podlega ochronie 
prawnej. 

 

 
Art. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie mowa o: 
1) działaniach psychologicznych - rozumie się 
przez to ogół czynności związanych z wykonywaniem 
zawodu psychologa; 
2) kliencie - rozumie się przez to osobę 
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której 
psycholog podejmuje działania psychologiczne na 
podstawie zawartej umowy; 
3) bezpośrednim odbiorcy usług 
psychologicznych - rozumie się przez to osobę 
fizyczną lub grupę osób fizycznych, wobec których 
psycholog podejmuje działania psychologiczne. 
 

 

Definicja „działań psychologicznych”. To nowe 

sformułowanie może prowadzić do zawłaszczenia 

wszelkich czynności wykonywanych przez 

psychologa w proponowanym rozumieniu. Może się 

tak stać, że jeżeli określonej osobie przyznano tytuł 

psychologa, to jakiekolwiek czynności przez nią 

dokonane również będą uważane za działania 

psychologiczne zdefiniowane ustawą. W 

konsekwencji może to oznaczać, iż czynności takich 

nie będzie mogła wykonywać osoba niebędąca 

psychologiem w rozumieniu ustawy.  

 

Dodatkowo należy wskazać, iż jest to definicja 

bardzo szeroka, a przez to nieprecyzyjna, ponieważ 

dotyczy „ogółu czynności związanych z 

wykonywaniem zawodu psychologa”. Z racji tego, że 

będą to wszystkie („ogół”) czynności związanych z 

wykonywaniem działalności psychologa, w skład  

tych czynności mogą więc wchodzić np. czynności 

związane z przemieszczaniem się do klienta,  

czy wystawianiem faktur. Wydaje się więc, że nie 

było to zamierzeniem ustawodawcy. Dalej należy 

zauważyć, że taki zakres definicji zawłaszcza na 

rzecz psychologów tę działalność, którą obecnie 
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mogą wykonywać i wykonują działalność podobną 

czy związaną z działalnością w dziedzinie 

psychologii.  

Art. 3. Zawód psychologa może wykonywać osoba, 
która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą. 

 

 
Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu psychologa polega 
na wykonywaniu działań  psychologicznych, a w 
szczególności na: 
1) diagnozie  psychologicznej; 
2) opiniowaniu  psychologicznym;  
3) orzekaniu psychologicznym; 
4) udzielaniu pomocy psychologicznej.  
 
2. Za wykonywania zawodu psychologa uważa się 
również: 
 
1) prowadzenie psychoterapii, po spełnieniu 
wymagań określonych w odrębnych przepisach, z 
zastrzeżeniem, że nie ogranicza to prawa do 
prowadzenia  psychoterapii osobom z 
uprawnieniami psychoterapeuty z wykształceniem 
innym niż psychologiczne; 
 
 
2) prowadzenie psychoterapii uzależnień, po 
spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 
przepisach, z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to 
prawa do prowadzenia  psychoterapii uzależnień 
osobom z uprawnieniami psychoterapeuty 
uzależnień z wykształceniem innym niż 
psychologiczne; 
3) prowadzenie prac naukowo-badawczych, i 
prac rozwojowych w dziedzinie psychologii; 
4) działalność dydaktyczna w zakresie 
psychologii; 
5) kierowanie pracą zawodową innych osób 
wykonujących zawód psychologa. 
 
3. Psycholog, którego zadania zawodowe stanowią 
świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie 
przepisów odrębnych, wykonuje zawód medyczny. 
 
4. Działania psychologiczne mogą być podejmowane 
wobec bezpośredniego odbiorcy usług 
psychologicznych na rzecz klienta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie jest jasne dlaczego w ust. 2 pojawiły się 

możliwości prowadzenia przez psychologów 

psychoterapii oraz psychoterapii uzależnienia jako 

oddzielne punkty, przy czym dalej stwierdzono, 

 że zarówno obydwa rodzaje psychoterapii mogą być 

także prowadzone nie tylko przez psychologów, ale 

także przez „osoby z uprawnieniami 

psychoterapeuty”. W kolejnych zaś punktach 3) – 5) 

tegoż ust. 2 takiego stwierdzenia nie ma. Nie 

wiadomo więc, czy działalność określona w tych pkt. 

3) – 5) może być także prowadzona przez 

psychoterapeutów czy też nie. Z racji tego, że 

autorzy projektu w odróżnieniu od pkt. 1) – 2) o tym 

się nie wypowiedzieli można uznać, iż na te rodzaje 

działalności nie zezwalają osobom innym niż 

psychologowie. Jest to sprzeczne z obowiązującą od 

lat praktyką oraz obowiązującymi regulacjami 

dotyczącymi psychoterapeutów i specjalistów 

psychoterapii uzależnień. 

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, iż w ust. 2 pkt. 1) jest 

mowa o „uprawnieniach psychoterapeuty 

uzależnień”, podczas gdy w przepisy par. 2 pkt. 9) 

Rozporządzenia operują terminem  „specjalisty 

psychoterapii uzależnień”. 

 
Art.4.2  znacząco wpływa na wykonywanie zawodu 
psychoterapeuty, który jest odrębny w stosunku do 
zawodu psychologa.  
 
Propozycja zmiany: usunięcie zapisów mówiących o 
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prowadzeniu psychoterapii oraz psychoterapii 
uzależnienia, które to zawody są regulowane 
odrębnymi przepisami. 
 

 
Art. 5. 1. Psychologowie zorganizowani są na 
zasadach samorządu zawodowego, zwanego dalej 
„samorządem”. 
2. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje 
nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i 
formach określonych ustawą. 

 

 
Rozdział II 
Zasady wykonywania zawodu 
 

 

 
Art. 6. 1. Psycholog wykonuje zawód samodzielnie, 
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej 
i należytą starannością wynikającą z zasad etyki 
psychologa oraz z poszanowaniem intymności i 
prywatności bezpośredniego odbiorcy usług 
psychologicznych. 
2. Psycholog ma obowiązek poinformować 
bezpośredniego odbiorcę usług psychologicznych o 
jego prawach i udzielić mu lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu informacji o 
planowanych działaniach psychologicznych,  ich  
przebiegu, wynikach i sposobie ich udostępniania. 
3. Podjęcie działań przez psychologa następuje za 
zgodą bezpośredniego odbiorcy usług 
psychologicznych, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w odrębnych przepisach. Przepisy 
art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny stosuje się odpowiednio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 7. 1. Psycholog jest obowiązany zachować w 
tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku 
z wykonywaniem zawodu, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie. 
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie 
może być ograniczony w czasie. 

 

 
Art. 8. 1. Psycholog prowadzi indywidualną 
dokumentację psychologiczną bezpośredniego 
odbiorcy usług psychologicznych, w zakresie 
niezbędnym do udokumentowania wykonywanych 
działań psychologicznych. 
2. Psycholog jest obowiązany przechowywać 
dokumentację, o której mowa w ust. 1, przez okres 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie 
zasad poufności i szeroko rozumianej etyki 
zawodowej. 
 
Wedle projektu psycholog ma prowadzić 

indywidualną dokumentację psychologiczną.  

Nie jest wiadomym, czy chodzi tu o dokumentację 
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10 lat od zakończenia działań psychologicznych. 
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust 2, 
psycholog niszczy indywidualną dokumentację 
psychologiczną w sposób uniemożliwiający 
identyfikację bezpośredniego odbiorcy usług 
psychologicznych. 
4. Krajowa Rada Psychologów określi ogólne zasady 
prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o 
której mowa ust. 1, mając na względzie 
kompleksowość zawartych w niej informacji, 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz 
ogólne wytyczne dotyczące dokumentacji 
psychologicznej. 
 
 

psychologiczną indywidualnego klienta  

czy też bezpośredniego odbiorcy usług, o których 

mowa jest w art. 2 projektu; nie wiadomo więc, 

czego (kogo) ma dotyczyć ta dokumentacja.  

 

Z kolei, z punktu widzenia strony psychologa – 

trudno zmuszać psychologów pracujących  

np. na uczelni do prowadzenia indywidualnej 

dokumentacji psychologicznej, zwłaszcza,  

że powinna ona zostać zdefiniowana ustawowo, a 

nie aktem wewnętrznym organu samorządu 

psychologów, czyli KRP – jak to jest proponowane w 

projekcie.  

Kwestia ochrony danych osobowych, zwłaszcza 
wrażliwych danych osobowych, jest na tyle istotna,  
iż powinna podlegać szczegółowym regulacjom 
ustawowym. 

 
Art. 9. 1. Psycholog wykonuje zawód w ramach 
stosunku pracy, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w ramach jednoosobowej 
działalności gospodarczej lub w spółce prawa 
handlowego. 
2. Psycholog  wykonujący zawód w ramach 
jednoosobowej działalności gospodarczej 
zobowiązany jest powiadomić o tym w terminie 30 
dni właściwą regionalną radę psychologów, która 
prowadzi listę indywidualnych praktyk 
psychologicznych 
3. Wpis na listę jest bezpłatny.  
4. Przedmiotem jednoosobowej działalności 
gospodarczej oraz spółek, o których mowa w ust. 1, 
jest wykonywanie działań psychologicznych – w tym 
świadczenie usług psychologicznych. 

 

Nie jest jasne, dlaczego zostały wymienione 

wszystkie możliwe formy prowadzenia działalności 

gospodarczej jako formy wykonywania zawodu 

psychologa, nie wiadomo czy jest to lista zamknięta.  

W ust. 4 wskazano, że przedmiotem działalności 

gospodarczej ma być wykonywanie działań 

psychologicznych, ale nie wiadomo, czy ma być to 

wyłączny przedmiot takiej działalności,  

czy też dopuszczalne jest prowadzenie działalności 

gospodarczej także w innym zakresie:  

np. prowadzenie usług transportowych i działalność 

psychologiczna, prowadzenie usług wydawniczych i 

działalność psychologiczna. 

 

 
Art. 10. 1. Psycholog ma prawo i obowiązek 
doskonalenia zawodowego w różnych formach 
kształcenia zawodowego. 
2. Krajowa Rada Psychologów określa ramowe 
zasady  doskonalenia zawodowego psychologów. 
 
 
Art. 11. 1. Psycholog może uzyskać tytuł specjalisty w 
określonej dziedzinie psychologii po odbyciu 
szkolenia określonego programem specjalizacji i 
złożeniu egzaminu państwowego albo po uznaniu 

 
 
 
 
 
 
Zasady dostępu do zawodu powinny być bardziej 

szczegółowo uregulowane już na poziomie ustawy. 

Wpis na listę psychologów powinien następować po 

spełnieniu określonych w ustawie warunków, w tym 
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równorzędnego tytułu specjalisty uznanego za 
granicą. 
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po 
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
pracy w drodze rozporządzenia określi szczegółowe 
zasady, tryb i warunki uzyskiwania specjalizacji 
zawodowych przez psychologów, mając na uwadze 
zapewnienie wysokiego poziomu usług 
psychologicznych osobom z nich korzystającym. 
3. Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi 
rejestr specjalizacji w zakresie psychologii. 

traktować praktykę i doświadczenie zdobyte za 

granicą na równorzędnych zasadach. Dlatego też 

uznaniowość powinna zostać ograniczona do 

minimum. Dodatkowo wskazać należy, że art. 11 

powinien zostać umiejscowiony w rozdziale III 

projektu, w którym omówiono prawo do 

wykonywania zawodu psychologa. 

Zwrócić należy także uwagę na fakt, że ustawa 

przewiduje, iż tryby i warunki uzyskiwania 

specjalizacji zawodowych przez psychologów mają 

zostać określone odrębnie, przez Ministra 

właściwego do spraw zdrowia. Istnieje obawa, iż 

liczba tych specjalizacji będzie narzucana np. 

psychoterapeutom, bez uzgodnień 

zainteresowanych środowisk. Poza tym, 

specjalizacje zawodowe, które na podstawie ust. 2 

mają zostać określone przez Ministra, mogą 

równocześnie wchodzić w zakres „działań 

psychologicznych”, co tym samym spowoduje ich 

odgórne ustanowienie w drodze rozporządzenia.  

Rozdział III 
Prawo do wykonywania zawodu 
 
 

 

 
 
Art. 12. 1. Prawo do wykonywania zawodu 
przysługuje z chwilą wpisania na regionalną listę 
psychologów. 
2. Prawo do wykonywania zawodu pod nadzorem 
przysługuje z chwilą wpisania na regionalna listę 
psychologów pracujących pod nadzorem. 
 

 
Po ukończeniu studiów na kierunku psychologia  
i uzyskaniu dyplomu na poziomie PRK VII – 
psycholog. 
 
Zarówno – jak wskazano wyżej – proponowana treść 

art. 11 projektu, jak i art. 12 są niespójne  

z obowiązującymi i istniejącymi już regulacjami 

dotyczącymi prawa do wykonywania zawodu. 

Projekt pomija rolę Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego i działającego w jego 

strukturze Biura Uznawania Kwalifikacji, którego 

jednym z zadań jest:  

„prowadzenie działań związanych z przygotowaniem 

wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra 

Zdrowia tytułu specjalisty uzyskanego za granicą 

w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, 

farmaceutycznych, diagnostycznych oraz mających 

zastosowanie w ochronie zdrowia – za równoważny z 

tytułem specjalisty w  Rzeczypospolitej Polskiej” 
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(https://www.cmkp.edu.pl/uznawanie-kwalifikacji-

w-ksztalceniu-podyplomowym), czy też: 

„prowadzenie działań związanych z przygotowaniem 

wniosków dyrektora CMKP o uznanie przez Ministra 

Zdrowia dorobku naukowego i/lub zawodowego 

za równoważny ze zrealizowaniem elementów 

programu specjalizacji w dziedzinach lekarskich 

oraz dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia”. 

Projektowane przepisy nie odnoszą się więc do 

uprawnień już przyznanych przez ustawodawcę,  

co grozi chaosem kompetencyjnym, i co należy (po 

raz kolejny) podkreślić – daje zbyt dużą możliwość 

uznaniowości. 

 
Art. 13. 1. Na regionalną listę psychologów może być 
wpisana osoba, która: 
1) uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej dyplom 
magistra na kierunku psychologia lub uzyskała za 
granicą wykształcenie uznane za równorzędne w 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych; 
3) odbyła staż zawodowy. 
2. Wpis osoby, po spełnieniu warunków, o którym 
mowa w ust. 1, następuje na jej wniosek.  
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba 
ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć: 
1) zgodę na wykorzystanie danych osobowych na 
podstawie przepisów odrębnych; 
2) dokument poświadczający odbycie stażu 
zawodowego;  
3) kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku psychologia;  
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych; 
5) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie 
zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu 
psychologa; 
6) potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie 
wniosku o przyznanie prawa do wykonywania 
zawodu psychologa. 

 

art. 13 - 16 łącznie 

Oprócz wskazanych niejasności kompetencyjnych 

zwrócić należy uwagę na nieprecyzyjnie określony 

wymóg odbycia stażu zawodowego. Po pierwsze, 

projekt w żaden sposób nie odnosi się do tych osób, 

które już odbyły staż zawodowy czy to w Polsce, czy 

to zagranicą.  

Jednocześnie jak już wspomniano, projekt zwalnia z 

obowiązku odbycia stażu doktorów, doktorów 

habilitowanych i profesorów psychologii, bez 

względu na subdyscyplinę w jakiej pracują i jakie 

zadania wykonują, co będzie skutkować nierównym 

traktowaniem innych absolwentów psychologii oraz 

dawać uprawnienia osobom, które nie ukończyły 

studiów na kierunku psychologia a uzyskały jedynie 

tytuł naukowy w dziedzinie psychologii.. 

Zakłada się dalej, że staż ma trwać aż 12 miesięcy. 

Nie wiadomo kto i w jaki sposób ustala możliwości 

odbycia takiego stażu. Sama długość stażu 

powoduje praktycznie ustanie możliwości 

zarobkowych zainteresowanego przez całkowite 

poświęcenie się stażowi.  

 

 
Art. 14. 1. Warunku określonego w art. 13 ust. 1 pkt 
3 nie stosuje się do doktorów, doktorów 

 
Zapis prowadzi do niewystarczającego nadzoru nad 
różnymi grupami psychologów. 

https://www.cmkp.edu.pl/uznawanie-kwalifikacji-w-ksztalceniu-podyplomowym
https://www.cmkp.edu.pl/uznawanie-kwalifikacji-w-ksztalceniu-podyplomowym
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habilitowanych i profesorów psychologii. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać 
warunek, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2.   
 

Psychologowie, którzy nie zajmują się psychologią, 
lub wykonują czynności inne niż wymienione a mają 
tytuł naukowy byliby uprzewilejowani. 
 
Ustawa nie obejmuje wszystkich subdziedzin, 
którymi zajmuje się psychologia; ogranicza 
uprawnienia osób, które zajmują się działaniami 
niewymienionymi w ustawie (psycholog sportu, 
psycholog w reklamie, psycholog organizacji itd.) 
 
Zapisy sugerują, że tylko osoby wymienione mogą 
być psychologami, a katalog działań 
psychologicznych jest dużo szerszy. 

 
Art. 15. 1. Celem stażu zawodowego jest 
przygotowanie psychologa stażysty do należytego 
wykonywania zawodu psychologa oraz przyswojenie 
zasad etyki psychologa. 
2. Staż zawodowy trwa 12 miesięcy w ciągu 
maksymalnie 24 miesięcy od jego rozpoczęcia. Może 
się odbywać w częściach i u różnych opiekunów. 
 
 
 

 
Należy rozważyć możliwość zróżnicowania 
konieczności odbycia stażu. Czy osoba wykonująca 
zawód psychoterapeuty (co wiąże się z 
koniecznością odbycia stażu klinicznego), która 
dodatkowo skończy później studia psychologiczne i 
będzie chciała wykonywać również zawód 
psychologa, powinna odbywać staż podobnie jak 
absolwent bez żadnego doświadczenia? 
Proponujemy skrócenie długości stażu z uwagi na 
jego bezpłatną formę. Do przemyślenia jest długość 
stażu lub jakaś forma dofinansowania go. 
Należy wyraźnie zaznaczyć, że staż zawodowy 
psychologa nie może być tożsamy ze stażem 
klinicznym przygotowującym do zawodu 
psychoterapeuty zgodnie z ramowymi wymogami 
dotyczącymi kształcenia psychoterapeutów 
określanymi przez towarzystwa zrzeszające 
psychoterapeutów 5 grup podejść.  
 
Dodatkowo wskazać należy, iż skoro wedle założeń 
projektu psycholog będzie uprawniony także do 
prowadzenia psychoterapii, a więc tym samym 
zostanie zrównany z psychoterapeutą,  
to powinien odbywać takie staże i szkolenia jakie są 
obecnie przewidziane przez towarzystwa  
i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów 
(https://prp.org.pl/szkolenie-minima-godzinowe/ czy 
też https://prp.org.pl/szkolenie-program-ramowy/). 

 
 
Art. 16. 1. Staż odbywa się na podstawie stosunku 
pracy, umowy cywilnoprawnej, lub w ramach 
działalności gospodarczej. 
2. Opiekunem stażu jest psycholog wykonujący 
zawód przez co najmniej 5 lat, wpisany na listę 

 
Staż zakresie psychoterapii musi uwzględniać 
przepisy określające ścieżkę kształcenia 
psychoterapeuty w ramach jednego z podejść 
zaliczanego do 5 grup podejść 
psychoterapeutycznych. 
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opiekunów prowadzoną przez właściwą regionalną 
radę psychologów. 
3. Lista opiekunów prowadzona przez samorząd 
zawiera informację o specjalności psychologii, w 
której opiekun ma doświadczenie zawodowe. 
Wymagane doświadczenie zawodowe w danej 
specjalności wynosi przynajmniej pięć lat w ciągu 
ostatnich ośmiu lat. 
4. Opiekun stażu ustala z psychologiem stażystą, w 
czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu 
rozpoczęcia stażu, indywidualny plan stażu oraz 
zakres obowiązków psychologa stażysty na 
podstawie ramowych zasad stażu opracowanych 
przez Krajową Radę Psychologów, z uwzględnieniem 
wytycznych do odbywania stażu w poszczególnych 
specjalnościach.  
5. Krajowa Rada Psychologów może ustalić 
wynagrodzenie dla psychologa  będącego 
opiekunem psychologa stażysty. 
6. Psycholog stażysta nie ponosi kosztów związanych 
z odbywaniem stażu.  
 
 
 
 
 

 
 
16.1.5  Zdanie: „ Krajowa Rada Psychologów może 
ustalić wynagrodzenie dla psychologa będącego 
opiekunem psychologa stażysty” należy zamienić 
na „ Krajowa Rada Psychologów powinna określić 
wynagrodzenie dla psychologa będącego 
opiekunem psychologa stażysty”. 
 
W art. 16 przewidziano, iż staż odbywa się na 

podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej  

lub w ramach działalności gospodarczej. Za zupełnie 

niezrozumiałe należy uznać zrównanie tych trzech 

źródeł stażu. Ze stosunku pracy np. wynikają 

określone obowiązki stron, w tym takie jak prawo  

do urlopu, ochrony stosunku pracy czy konieczność 

rozliczania składek pracowniczych. W przypadku 

stosunku pracy pomiędzy opiekunem a stażystą 

konieczne będzie spełnienie także innych wymogów 

określonych przez przepisy prawa, co będzie się 

oczywiście wiązało z koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów. O ile przepisy regulują 

wysokość wynagrodzenia ze stosunku pracy czy 

umowy cywilnoprawnej ustalając wysokość 

wynagrodzenia minimalnego miesięcznego czy 

godzinowego, to w ramach działalności gospodarczej 

nie ma to miejsca. Psycholog - stażysta ponosi więc 

ryzyko polegające na tym, iż z tytułu działalności 

gospodarczej może nie uzyskać żadnego przychodu. 

Tym samym za nieuwzględniające obecnych 

realiów, a także obowiązujących przepisów należy, 

uznać postanowienia art. 16 ust. 6, stanowiące o 

tym, iż psycholog stażysta nie ponosi kosztów 

związanych z odbywaniem stażu. Otóż takie koszty 

oczywiście ponosi: na podstawie umowy 

cywilnoprawnej czy jako przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą – płaci podatki i składki 

ubezpieczeniowe. Dodatkowo staże są w większości 

placówek płatne a koszty z tego tytułu ponosi osoba 

odbywająca staż. Jest to propozycja, która będzie 

dyskryminować osoby chcące pracować  

jako psycholog, inne grupy zawodowe nie ponoszą 

takich kosztów np. nauczyciele, lekarze, prawnicy. 

Dalej wskazać należy, że nie wiadomo jak ma 

wyglądać sam staż, skoro Krajowa Rada 
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Psychologów ma jedynie opracować ramowe zasady 

stażu, co znowu daje możliwość do uznaniowości.  

Tym razem to opiekun stażu może dowolnie ustalać 

plan stażu i wyznaczać psychologowi stażyście 

własne cele. Powinny zostać wdrożone jednolite i 

sprawiedliwe dla wszystkich zasady odbywania 

stażu, w tym ze ściśle określoną liczbą godzin. 

 

Dodatkowo należy zauważyć, że przewidywane przez 

projekt wymogi odnoszące się do odbycia stażu 

pomijają ustalone i obowiązujące zasady odbywania 

stażu przez psychoterapeutów.  

Jeżeli więc psychologowie mają wykonywać 

„działania psychologiczne”, które obejmują także 

psychoterapię, to powinni podlegać takim samym 

wymogom dot. szkolenia oraz stażu, którym 

podlegają psychoterapeuci. 

 
 
Art. 17. 1. Psycholog stażysta może rozpocząć staż po 
otrzymaniu dyplomu magistra na kierunku 
psychologia.  
2. Psycholog stażysta jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem stażu złożyć do regionalnej rady 
psychologów właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania, wniosek o wydanie prawa do 
wykonywania zawodu pod  nadzorem wraz z 
wnioskiem o przyznanie opiekuna stażu.   
3. Psycholog stażysta może zaproponować we 
wniosku konkretnego opiekuna z listy opiekunów 
prowadzonej przez właściwą regionalną radę 
psychologów.  Regionalna rada psychologów ma 
prawo wskazać, w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości, innego opiekuna stażu. 
4. Wzory wniosków określa Krajowa Rada 
Psychologów. 

 
Nie są jasne zasady, na podstawie których 
psycholog stażysta rozpoczyna staż u danego 
opiekuna – o wątpliwości jakiej natury chodzi w 
przypadku wskazania przez Regionalną Radę 
Psychologów innego opiekuna stażu. 

 
Art. 18. 1. Po zakończeniu stażu opiekun stażu 
wydaje pisemną opinię na temat przebiegu stażu i 
samego psychologa stażysty.  
2. Opinię na temat przebiegu stażu opiekun 
przekazuje do  właściwej regionalnej rady 
psychologów. 
3. Pozytywna opinia opiekuna jest warunkiem 
ukończenia stażu. 
 
 

 
Brakuje tu możliwości odwołania się stażysty od 
ewentualnej negatywnej opinii opiekuna stażu. 
 
Nie przewidziano żadnej procedury odwoławczej, 

żadnego nadzoru – wszystko jest w rękach jednej 

osoby – opiekuna stażu, która może jednoosobowo 

zdecydować o przyszłości psychologa stażysty; brak 

jest również jakiejkolwiek możliwości powtórzenia 

stażu czy skorzystania z procedury odwoławczej. 
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 Może to oznaczać, że jeżeli z takich czy innych 

względów psycholog stażysta nie otrzyma 

pozytywnego zaświadczenia od opiekuna, to 

wówczas nie zostanie wpisany na listę psychologów.  

 

Dodatkowo wskazać należy, iż skoro wedle założeń 

projektu psycholog będzie uprawniony także do 

prowadzenia psychoterapii, a więc tym samym 

zostanie zrównany z psychoterapeutą,  

to powinien odbywać takie staże i szkolenia jakie są 

obecnie przewidziane przez towarzystwa  

i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów 

(https://prp.org.pl/szkolenie-minima-godzinowe/ czy 

też https://prp.org.pl/szkolenie-program-ramowy/). 

 
Art. 19. 1. Na regionalną listę psychologów 
pracujących pod nadzorem może być wpisana osoba, 
która: 
1) uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej dyplom 
magistra psychologii lub uzyskała za granicą 
wykształcenie uznane za równorzędne w 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
2. Wpis następuje na wniosek.  
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba 
ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć: 
1) zgodę na wykorzystanie danych osobowych na 
podstawie przepisów odrębnych; 
2) kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku psychologia;  
3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych 
4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie 
zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu 
psychologa 
5)  wniosek o przyznanie opiekuna stażu. 
4. Wpis na regionalna listę psychologów pracujących 
pod nadzorem psycholog otrzymuje na okres 2 lat. W 
wyjątkowych wypadkach, na wniosek psychologa 
stażysty, okres ten może zostać przedłużony przez 
właściwą regionalną radę psychologów. 

 

 
Art. 20. 1. Regionalną listę psychologów i 
psychologów z prawem do wykonywania zawodu 
pod  nadzorem prowadzi prezydium regionalnej rady 
psychologów.  
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2. Wpis na regionalną listę psychologów  i listę 
psychologów z prawem do wykonywania zawodu 
pod nadzorem następuje w drodze uchwały 
prezydium właściwej  regionalnej rady psychologów 
w pierwszym terminie zebrania się prezydium rady. 
3. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, służy 
odwołanie do Krajowej Rady Psychologów w 
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. 
4. Od uchwały Krajowej Rady Psychologów 
odmawiającej wpisu na regionalną listę psychologów 
służy odwołanie do ministra właściwego do spraw 
zdrowia.  
5. Od ostatecznej decyzji ministra właściwemu do 
spraw zdrowia zainteresowanemu oraz Krajowej 
Radzie Psychologów służy skarga do sądu 
administracyjnego w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji.  
 
Art. 21. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu 
psychologa następuje: 
1) na wniosek psychologa; 
2) w przypadku uprawomocnienia się 
orzeczenia komisji odpowiedzialności zawodowej o 
zastosowaniu zawieszenia; 
3) po upływie 5 lat niewykonywania zawodu.  

 
Proponujemy zawieszenie prawa do wykonywania 
zawodu psychologa po upływie 10 lat 
niewykonywania,  biorąc pod uwagę różne życiowe 
okoliczności. 
 

 
Art. 22. 1. Skreślenie z regionalnej listy psychologów 
następuje: 
1) na wniosek psychologa; 
2) w przypadku śmierci psychologa; 
3) w przypadku uprawomocnienia się 
orzeczenia  komisji odpowiedzialności zawodowej o 
skreśleniu z listy psychologów lub prawomocnego 
wyroku sądowego o pozbawieniu prawa do 
wykonywania zawodu psychologa. 
2. Skreślenie z regionalnej listy psychologów może 
nastąpić w przypadku wydania prawomocnego 
wyroku sądowego skazującego psychologa za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego; 
3. Osoba skreślona z regionalnej listy psychologów 
ma prawo ubiegać się o ponowny wpis na listę 
psychologów po spełnieniu warunków określonych 
w art. 18 w przypadku zatarcia się skazania 
wyrokiem sądu lub po upływie 5 lat  od 
prawomocnego orzeczenia komisji 
odpowiedzialności zawodowej. 
4. Osoba, która została skreślona z regionalnej listy 
psychologów na podstawie ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, nie 
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ma prawa do posługiwania się tytułem zawodowym 
“psycholog”.   

 
Rozdział IV 
Samorząd zawodowy 

 

 
Art. 23. 1. Psychologowie organizują się w ramach 
samorządu psychologów. 
2. Samorząd psychologów jest niezależny i w 
wykonywaniu swoich zadań podlega wyłącznie 
przepisom powszechnie obowiązującym. 
3. Przynależność psychologów do samorządu jest 
obowiązkowa. 
 
 

 
Zapis w Art.23.3 zakłada monopolizację i przymus 
należenia do samorządu, co w naszej opinii nie jest 
konieczne. Za wystarczające do wykonywania 
zawodu psychologa uważamy ukończenie studiów i 
stażu, zwłaszcza że nie wszyscy psychologowie 
pracują z pacjentami, oraz wpisanie do rejestru. 
Dlatego postulujemy, by ustawę tak skonstruowaną 
nazwać 'ustawą o zawodzie psychologa w obszarze 
działań medycznych i edukacyjnych'. 

 
Art. 24. 1. Do zadań samorządu psychologów należy 
w szczególności: 
1) sprawowanie pieczy nad należytym 
wykonywaniem zawodu psychologa; 
2) reprezentowanie i ochrona interesów 
zawodowych psychologów; 
3) działalność edukacyjna i naukowo-
badawcza; 
4) zarządzanie majątkiem własnym; 
2. Samorząd wykonuje swoje zadania w 
szczególności przez: 
1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 
2) prowadzenie rejestrów na podstawie 
przepisów ustawy; 
3) orzekanie w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej; 
4) uznawanie kwalifikacji psychologów 
zamierzających wykonywać zawód na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 
5) działania na rzecz stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez psychologów; 
6) określanie ogólnych standardów 
wykonywania zawodu psychologa; 
7) ustanawianie zasad etyki zawodowej i 
czuwanie nad jej przestrzeganiem; 
8) współpracę ze stowarzyszeniami będącymi 
zgodnie z postanowieniami ich statutów 
towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, 
zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie psychologii, 
uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w kraju i za 
granicą; 
9) współpracę z sądami, organami 

 

Samorząd może nie być w stanie zadbać o bardzo 

zróżnicowane interesy tej grupy zawodowej, 

szczególnie w świetle ograniczenia czynności 

psychologa, przy jednoczesnym zwolnieniu ze stażu 

doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów 

psychologii, bez względu na subdyscyplinę. 

Dlatego proponujemy zmianę nazwy na wskazującą 

jedynie na obszar, który projekt obejmuje tj. obszar 

medyczny i edukacji. 

Jednocześnie można rozważyć rezygnację z 

samorządu zawodowego na rzecz prowadzenia 

rejestru psychologów np. przez wojewodów. 
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administracji publicznej, samorządami, związkami 
zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi 
w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu 
psychologa; 
10) opiniowanie aktów prawnych dotyczące 
wykonywania zawodu psychologa; 
11) udzielanie informacji na temat przepisów 
prawa dotyczących wykonywania zawodu 
psychologa. 

 
Art. 25. Organami samorządu są:  
1) Krajowy Zjazd Psychologów; 
2) Krajowa Rada Psychologów; 
3) Krajowa Komisja Rewizyjna; 
4) Krajowa Komisja Odpowiedzialności 
Zawodowej; 
5) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej; 
6) regionalny zjazd psychologów; 
7) regionalna rada psychologów; 
8) regionalna komisja rewizyjna; 
9) regionalna komisja odpowiedzialności 
zawodowej; 
10)  regionalny rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej. 

 

 
Art. 26. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata. 

 

 
Art. 27. 1. Kolegialne organy samorządu podejmują 
uchwały w obecności co najmniej połowy członków 
danego organu. 
2. Posiedzenia organów kolegialnych samorządu, a w 
szczególności ich głosowania, mogą odbywać się w 
sposób, który nie wymaga obecności w tym samym 
miejscu uprawnionych do udziału, przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

 

 
Art. 28. 1. Krajowy Zjazd Psychologów jest 
najwyższym organem samorządu. 
2. W Krajowym Zjeździe Psychologów biorą udział 
delegaci wybrani przez regionalne zjazdy 
psychologów. Na jednego delegata wybranego przez 
regionalny zjazd psychologów przypada nie więcej 
niż 100 członków danej regionalnej izby 
psychologów. 
3. Szczegółowe zasady wyboru delegatów na 
Krajowy Zjazd Psychologów określa  Krajowa Rada 
Psychologów. 
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Art. 29. Do zadań Krajowego Zjazdu Psychologów 
należy:  
1) wybór Przewodniczącego Krajowej Rady 
Psychologów; 
2) wybór Krajowej Rady Psychologów, 
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej  i Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;  
4) określanie zasad przeprowadzania wyborów 
do organów samorządu; 
5) uchwalenie Kodeksu Etyki Zawodowej 
Psychologa; 
6) określanie wytycznych działania samorządu; 
7) określenie zasad podejmowania uchwał  
przez samorząd. 

 

 
Art. 30. 1. Krajowy Zjazd Psychologów zbiera się raz 
na cztery lata.  
2. Krajowy Zjazd Psychologów zwołuje Krajowa Rada 
Psychologów. 
 

 

 
Art. 31. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Psychologów 
zwołuje Krajowa Rada Psychologów: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej; 
3) na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
regionalnych rad psychologów. 
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Psychologów jest 
zwoływany w ciągu  30 dni od złożenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

 

 
Art. 32. 1. Krajowa Rada Psychologów składa się z 
Przewodniczącego i członków Krajowej Rady 
Psychologów.  
2. Do zadań Krajowej Rady Psychologów należy: 
1) reprezentowanie samorządu wobec sądów, 
organów państwowych i samorządowych, instytucji, 
organizacji i innych podmiotów;  
2) określenie szczegółowych zasad 
prowadzenia przez rady regionalne list, o których 
mowa w art.9, art. 13, art.16 oraz art.19; 
3) prowadzenie listy specjalności w zawodzie 
psychologa oraz list metod i narzędzi 
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diagnostycznych zastrzeżonych i rekomendowanych 
do stosowania przez psychologów; 
4) uchwalanie budżetu Krajowej Rady 
Psychologów, zatwierdzanie sprawozdań z jego 
wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Krajowej 
Komisji Rewizyjnej; 
5) ustalenie ramowych zasad stażu 
zawodowego i doskonalenia zawodowego; 
6) określenie standardów pracy psychologa, w 
szczególności zasad tworzenia i przechowywania 
dokumentacji; 
7) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu 
Psychologów; 
8) prowadzenie działalności edukacyjnej i 
naukowej; 
9) ustalenie wysokości oraz sposobu 
pobierania opłat, kosztów i wynagrodzeń 
określonych w ustawie, w szczególności: składki 
członkowskiej oraz zasad jej podziału, ustalanie 
wysokości opłat za wpis do rejestru psychologów, 
zryczałtowanych kosztów postępowania 
dyscyplinarnego oraz wynagrodzenia dla opiekuna 
stażu; 
10) ustalanie zasad gospodarki finansowej 
samorządu; 
11) koordynowanie działalności regionalnych 
izb psychologów oraz ich organów i sprawowanie 
nadzoru nad ich działalnością; 
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał 
regionalnych rad psychologów; 
13) opiniowanie wniosków i projektów aktów 
normatywnych dotyczących wykonywania zawodu 
psychologa 
14) opiniowanie i przedstawianie wniosków w 
sprawie wykonywania zawodu psychologa; 
15) opiniowanie i przedstawianie wniosków 
dotyczących kształcenia i doskonalenia  zawodowego 
psychologów. 
3. Prezydium Krajowej Rady Psychologów stanowi 
Przewodniczący i wybrani przez Krajową Radę 
wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i 
członkowie. 
4. Prezydium przygotowuje posiedzenia Krajowej 
Rady Psychologów i Krajowego Zjazdu Psychologów 
oraz wykonuje ich uchwały. 
 

 
Art. 33. Do zakresu działania Krajowej Komisji 
Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej 
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Krajowej Rady Psychologów oraz nadzór nad 
działalnością regionalnych komisji rewizyjnych. 

 
Art. 34. 1. Psychologowie zamieszkali w obszarze 
danego regionu tworzą regionalną izbę 
psychologów.  
2. Krajowy Zjazd Psychologów ustala liczbę, obszar i 
siedziby regionalnych izb psychologów w drodze 
uchwały podjętej większością 2/3 głosów w 
obecności przynajmniej połowy delegatów.  

 

 
Art. 35. 1. Regionalny zjazd psychologów jest 
najwyższym organem regionalnej izby psychologów.  
2. Do zadań regionalnego zjazdu psychologów 
należy: 
1) wybór przewodniczącego regionalnej rady 
psychologów; 
2) ustalenie liczby członków i wybór regionalnej rady 
psychologów, regionalnej komisji rewizyjnej i 
regionalnej komisji odpowiedzialności zawodowej;  
3) wybór regionalnego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej;  
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
regionalnej komisji rewizyjnej, regionalnej komisji 
odpowiedzialności zawodowej i regionalnego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej . 
5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Psychologów. 

 

 
Art. 36. 1. W regionalnym zjeździe psychologów 
biorą udział wszyscy członkowie danej regionalnej 
izby psychologów, z zastrzeżeniem ust. 3. 
2. Regionalny zjazd psychologów zwołuje regionalna 
rada psychologów. 
3. Jeżeli członków regionalnej izby psychologów jest 
więcej niż  300 członkami mogą być delegaci wybrani 
na zebraniach zwołanych dla poszczególnych 
rejonów, objętych działalnością danej izby. Uchwałę 
w tej sprawie podejmuje regionalna rada 
psychologów. 
     4. Regionalna rada psychologów w 
przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, 
ustala liczbę i obszar rejonów oraz liczbę 
wybieranych delegatów, biorąc pod uwagę 
zasadniczy podział terytorialny państwa.  

 

 
Art. 37. 1. Nadzwyczajny regionalny zjazd 
psychologów zwołuje regionalna rada psychologów: 
1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej; 
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3) na wniosek co najmniej jednej trzeciej 
członków regionalnej izby psychologów. 
2. Nadzwyczajny regionalny zjazd psychologów jest 
zwoływany w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.  

 
Art. 38. 1. Regionalna rada psychologów składa się z 
przewodniczącego i członków regionalnej rady 
psychologów.  
2. Do zadań regionalnej rady psychologów należy: 
1) reprezentowanie samorządu wobec sądów, 
organów państwowych i samorządowych, instytucji i 
innych podmiotów  
2) prowadzenie regionalnych list psychologów 
z prawem do wykonywania zawodu, psychologów z 
prawem do wykonywania zawodu pod nadzorem, 
psychologów sprawujących funkcje opiekuna oraz 
list indywidualnych praktyk psychologicznych; 
3) uchwalanie budżetu regionalnej rady 
psychologów i zatwierdzanie sprawozdań z jego 
wykonania oraz rozpatrywanie wniosków regionalnej 
komisji rewizyjnej. 
4) nadzorowanie doskonalenia zawodowego  
psychologów; 
5) nadzór nad stażami zawodowymi 
psychologów i wyznaczanie opiekunów stażu 
6) rozpatrywanie wniosków w przedmiocie 
ponownego wpisu na listy, o których mowa w pkt 2; 
7) kontrola realizacji ogólnych oraz 
branżowych standardów pracy psychologa; 
8) wykonywania uchwał regionalnego i 
Krajowego  Zjazdu Psychologów; 
9) prowadzenie działalności edukacyjnej i 
naukowej;  
10) pobieranie i ewidencjonowanie składek 
członkowskich; 
11) wykonywanie zadań zleconych przez 
Krajową Radę Psychologów;  
12) nadzór nad należytym wykonywaniem 
zawodu psychologa. 
3. Prezydium regionalnej rady psychologów stanowi 
przewodniczący i wybrani przez regionalną radę 
psychologów wiceprzewodniczący, sekretarz, 
skarbnik i członkowie. 
4. Prezydium przygotowuje posiedzenia regionalnej 
rady psychologów i regionalnego zjazdu 
psychologów oraz wykonuje ich uchwały. 
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Art. 39. Do zakresu działania regionalnej komisji 
rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej 
regionalnej rady psychologów. 
 

 
Rozdział V 
Odpowiedzialność dyscyplinarna 
 

 

 
 
Art. 40.  1. Psychologowie podlegają 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za: 
1) czyny niezgodne z prawem powszechnie 
obowiązującym i pozostające w związku z 
wykonywaniem zawodu; 
2) czyny naruszające zasady etyki zawodowej; 
3) niepłacenie składek członkowskich. 
2. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i 
koszty postępowania w przedmiocie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają 
egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11 i 
41). 

 

 
Art. 41. 1. Do zakresu działania regionalnego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej należą 
czynności w postępowaniu dyscyplinarnym 
określone w ustawie. 
2. Regionalny rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
może wykonywać czynności przy pomocy swoich 
zastępców. 

 

 
Art. 42. 1. Regionalna komisja odpowiedzialności 
zawodowej rozpatruje sprawy dyscyplinarne 
członków regionalnej izby psychologów wniesione 
przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 
2. Od orzeczenia regionalnej komisji 
odpowiedzialności zawodowej służy odwołanie do 
Krajowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
3. Regionalna komisja odpowiedzialności zawodowej 
wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
regionalnej komisji odpowiedzialności zawodowej. 
Do czasu wyboru przewodniczącego jego obowiązki 
pełni najstarszy wiekiem członek regionalnej komisji 
odpowiedzialności zawodowej. 

 
 
 
 
 
 
Punkt 3: W zdaniu „ Do czasu wyboru 
przewodniczącego jego obowiązki pełni najstarszy 
wiekiem członek regionalnej komisji 
odpowiedzialności zawodowej” należy zamienić  
'najstarszy wiekiem' na 'najstarszy stażem 
zawodowym'. 
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Art. 43. 1. Do zakresu działania Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej należą czynności w 
postępowaniu dyscyplinarnym określone w ustawie. 
2. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
może wykonywać czynności przy pomocy swoich 
zastępców. 

 
Art. 44. 1. Krajowa Komisja Odpowiedzialności 
Zawodowej rozpatruje odwołania od orzeczeń 
regionalnych komisji odpowiedzialności zawodowej. 
2. Krajowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej 
rozpatruje w pierwszej instancji sprawy 
dyscyplinarne członków organów samorządu, o 
których mowa w art. 24, a także w sprawach 
określonych w ustawie. Odwołania od orzeczeń 
wydanych w tym trybie rozpatruje ta sama Komisja 
w innym, pięcioosobowym składzie. 
3. Krajowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej 
wybiera ze swojego grona przewodniczącego 
Krajowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Do 
czasu wyboru przewodniczącego jego obowiązki 
pełni najstarszy wiekiem członek Krajowej Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

 

 
Art. 45. Orzeczenie Krajowej Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej wydane w drugiej 
instancji, wraz z uzasadnieniem, doręcza się 
stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
oraz Krajowej Radzie Psychologów. 
 

 

 
Art. 46. 1. Od orzeczenia Krajowej Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej w drugiej instancji 
przysługuje stronom, ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia, Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
oraz Przewodniczącemu Krajowej Rady Psychologów 
apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 
2. Orzeczenie, od którego służy apelacja, nie podlega 
wykonaniu do czasu wniesienia apelacji lub 
bezskutecznego upływu terminu do jej wniesienia. 
3. Orzeczenie, od którego wniesiono apelację, nie 
podlega wykonaniu do czasu rozpoznania apelacji. 
4. Apelację wnosi się za pośrednictwem Krajowej 
Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w terminie 30 
dni od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. 
3. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznaje apelację 
na rozprawie w składzie trzech sędziów. 

 

W przepisach tego artykułu wskazano, iż od 

drugoinstancyjnego orzeczenia dyscyplinarnego 

przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego. Brak jest 

wskazania na jakiej podstawie może zostać 

skierowana do sądu rzeczona apelacja – w innych 

ustawach korporacyjnych (np. ustawie o radcach 

prawnych czy w prawie o adwokaturze) 

przewidziano po pierwsze, że może to być tylko 

kasacja, a po drugie tylko w określonych 

przypadkach. Przyznanie stronom bez ograniczeń 

prawa do apelacji wydłuża niepotrzebnie 

postępowanie apelacyjnego – oddala ostateczne 

rozstrzygnięcie. 
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Art. 47. Członkowie komisji odpowiedzialności 
zawodowej, w zakresie orzekania w sprawach 
dyscyplinarnych, podlegają tylko przepisom prawa. 

 

 
Art. 48. 1. Karami dyscyplinarnymi są: 
1)   upomnienie; 
2)   nagana; 
3)   kara pieniężna; 
4)  zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na 
czas od trzech miesięcy do trzech lat; 
5)   pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. 
2. Wysokość kary pieniężnej ustala się w granicach 
od dwukrotności do dziesięciokrotności minimalnego 
wynagrodzenia miesięcznego za pracę 
obowiązującego w dniu popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego. 
3. Kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu 
oznacza skreślenie z listy psychologów bez prawa 
ubiegania się o ponowny wpis na listę psychologów 
przez okres pięciu lat od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia kary pozbawienia prawa do wykonywania 
zawodu. 

 

 
Art. 49. 1. Psycholog, przeciwko któremu toczy się 
postępowanie dyscyplinarne lub karne, może być 
tymczasowo zawieszony w czynnościach 
zawodowych przez komisję odpowiedzialności 
zawodowej w szczególnie uzasadnionych 
okolicznościach sprawy.  
2. Komisja odpowiedzialności zawodowej orzeka o 
tymczasowym zawieszeniu w czynnościach 
zawodowych psychologa, w stosunku do którego w 
prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu 
karnym zastosowano tymczasowe aresztowanie, w 
terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o 
tymczasowym aresztowaniu.  
3. Postanowienie komisji odpowiedzialności 
zawodowej o tymczasowym zawieszeniu w 
czynnościach zawodowych jest natychmiast 
wykonalne. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 
4. Tymczasowo zawieszony może w każdym czasie 
składać wniosek o uchylenie postanowienia o 
tymczasowym zawieszeniu.  
5. Tymczasowe zawieszenie uchyla się niezwłocznie, 
jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których zostało ono 
zastosowane, lub powstaną przyczyny uzasadniające 
jego uchylenie. 
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Art. 50. Postępowanie dyscyplinarne toczy się 
niezależnie od postępowania karnego. Postępowanie 
dyscyplinarne może być jednak zawieszone do czasu 
zakończenia postępowania karnego na mocy 
postanowienia regionalnej komisji 
odpowiedzialności zawodowej lub Krajowej Komisji 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

 

 
Art. 51. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje: 
1)   dochodzenie; 
2)   postępowanie przed komisją odpowiedzialności 
zawodowej; 
3)   postępowanie wykonawcze. 

 

 
Art. 52. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
prowadzi postępowanie z urzędu. 
2. Rozstrzygnięcia organów prowadzących 
postępowanie dyscyplinarne opierają się na 
ustaleniach faktycznych. Dowody przeprowadza się 
na wniosek stron albo z urzędu. 

 

 
Art. 53. 1. Stronami w dochodzeniu są obwiniony i 
pokrzywdzony, a w postępowaniu przed komisją 
odpowiedzialności zawodowej - oskarżyciel, 
obwiniony i pokrzywdzony. 
2. Oskarżycielem w postępowaniu przed regionalną 
komisją odpowiedzialności zawodowej jest 
regionalny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a 
przed Krajową Komisją Odpowiedzialności 
Zawodowej - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej. 
3. Obwinionym jest psycholog, co do którego 
wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. 
4. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro zostało 
bezpośrednio naruszone postępowaniem 
psychologa. 

 

 
Art. 54. 1. Postępowanie przed regionalną komisją 
odpowiedzialności zawodowej wszczyna wniosek o 
ukaranie złożony przez regionalnego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej.  

 

 
Art. 55. 1. W toku postępowania dyscyplinarnego, za 
zgodą strony, pisma mogą być doręczane także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Dowodem 
doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. 
2. Niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy 
na rozprawę, posiedzenie lub na wezwanie rzecznika 
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odpowiedzialności zawodowej nie wstrzymuje 
rozpoznania sprawy lub przeprowadzenia czynności, 
chyba że należycie usprawiedliwią oni swoją 
nieobecność, jednocześnie wnosząc o odroczenie lub 
przerwanie rozprawy lub posiedzenia lub o 
nieprzeprowadzanie czynności przed rzecznikiem, 
albo komisja odpowiedzialności zawodowej lub 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej z ważnych 
przyczyn uzna ich obecność za konieczną. 
3. W przypadku nieusprawiedliwionego 
niestawiennictwa obwinionego odpis postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej doręcza mu na 
piśmie, co zastępuje ogłoszenie. 
4. Orzeczenia wydanego pod nieobecność 
obwinionego lub jego obrońcy nie uważa się za 
zaoczne. 
5. Należyte usprawiedliwienie niestawiennictwa 
obwinionego lub jego obrońcy na rozprawie lub na 
wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
wymaga wskazania i uprawdopodobnienia 
wyjątkowych przyczyn, zaś w przypadku choroby - 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego niemożność stawienia się na 
wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego 
postępowanie. 

 
Art. 56. 1. Nie można wszcząć postępowania 
dyscyplinarnego, jeżeli od czasu popełnienia 
przewinienia upłynęło pięć lat. 
2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, 
karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli 
od czasu wszczęcia postępowania upłynęły trzy lata. 
3. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, 
przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem 
okresu przedawnienia karalności przestępstwa 
ustalonego w przepisach odrębnych. 

 

 
Art. 57. 1. Komisja odpowiedzialności zawodowej 
orzeka w składzie trzyosobowym. 
2. Członków komisji odpowiedzialności zawodowej 
powołanych do orzekania w sprawie wyznacza 
przewodniczący komisji odpowiedzialności 
zawodowej, mając na uwadze zapewnienie 
rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki oraz 
równomierne obciążenie sprawami składów komisji. 

 

 
Art. 58. 1. Właściwą do rozpoznania sprawy jest 
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regionalna komisja odpowiedzialności zawodowej  w 
regionalnej izbie psychologów, której obwiniony jest 
członkiem w chwili wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego. 
2. Jeżeli przewinienie objęte jedną sprawą popełniło 
dwóch lub więcej obwinionych członków różnych izb, 
właściwa jest regionalna komisja odpowiedzialności 
zawodowej ze względu na miejsce popełnienia 
przewinienia. 
3. Spory o właściwość rozstrzyga Krajowa Komisja 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

 
Art. 59. Rozstrzygnięcia komisji odpowiedzialności 
zawodowej zapadają w formie orzeczeń albo 
postanowień. Orzeczenie może być wydane jedynie 
na rozprawie. 

 

 
Art. 60. 1. Orzeczenia i postanowienia wraz z 
uzasadnieniem kończące postępowanie 
dyscyplinarne z urzędu doręcza się stronom. 
2. Uzasadnienia nie sporządza się z urzędu w 
sprawach, w których uwzględniono wniosek 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wydanie 
orzeczenia i wymierzenie uzgodnionej z obwinionym 
kary dyscyplinarnej bez przeprowadzenia rozprawy 
oraz wniosek obwinionego o wydanie orzeczenia i 
wymierzenie mu określonej kary dyscyplinarnej, ani 
w sprawach, w których wymierzono karę 
upomnienia.  
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 
uzasadnienie sporządza i doręcza się na wniosek 
strony złożony w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia. 
4. Od orzeczeń i postanowień kończących 
postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji 
przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia odpisu orzeczenia albo postanowienia 
wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i 
sposobie wniesienia odwołania. 

 

 
Art. 61. 1. Koszty postępowania dyscyplinarnego 
mają charakter zryczałtowany. 
2. W razie ukarania koszty postępowania ponosi 
obwiniony. W pozostałych przypadkach koszty 
dochodzenia i postępowania przed regionalną 
komisją odpowiedzialności zawodowej pokrywa 
właściwa regionalna rada psychologów, a koszty 
postępowania przed Krajową Komisją 
Odpowiedzialności Zawodowej - Krajowa Rada 
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Psychologów. 
3. Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania 
dyscyplinarnego określa, w drodze uchwały, Krajowa 
Rada Psychologów, mając na względzie przeciętne 
koszty postępowania. 

 
Art. 62. 1. Krajowa Komisji Odpowiedzialności 
Zawodowej niezwłocznie przesyła odpis 
prawomocnego orzeczenia właściwej radzie 
regionalnej i Krajowej Radzie Psychologów. 
2. Wykonanie kar dyscyplinarnych należy do 
przewodniczącego regionalnej rady psychologów. 
3. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu 
dyscyplinarnym dołącza się do akt osobowych. 

 

 
Art. 63. 1. Prawomocne orzeczenie w zakresie kary 
pieniężnej oraz kosztów postępowania stanowi tytuł 
egzekucyjny w rozumieniu art. 777 Kodeksu 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. 1575, 1578, 
z 2021 r. poz. 11) i po nadaniu mu klauzuli 
wykonalności przez sąd rejonowy właściwy ze 
względu na siedzibę komisji odpowiedzialności 
zawodowej, która wydała to orzeczenie, podlega 
wykonaniu w drodze egzekucji prowadzonej w trybie 
tej ustawy. 
2. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym 
przewidziane dla wierzyciela podejmuje 
przewodniczący właściwej regionalnej rady 
psychologów. 

 

 
Art. 64. 1. Zatarcie ukarania dyscyplinarnego 
następuje z urzędu po upływie: 
1)   pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia 
dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia, karę 
nagany lub karę pieniężną; 
2)   dziesięciu lat od upływu okresu zawieszenia 
prawa do wykonywania zawodu psychologa; 
3)   piętnastu lat od uprawomocnienia się orzeczenia 
dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia 
prawa do wykonywania zawodu 
- jeżeli psycholog nie zostanie w tym czasie ukarany 
lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu kolejne 
postępowanie dyscyplinarne. 
2. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej 
przewodniczący regionalnej rady psychologów 
zarządza wykreślenie wzmianki o ukaraniu 
dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt osobowych 
dokumentów dotyczących ukarania. 
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Art. 65. W sprawach nieuregulowanych do 
postępowania dyscyplinarnego stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
karnego.  

 

 
Rozdział VI 
Przepis karny 
 
 

 

 
Art. 66. 1. Kto podejmuje działania psychologiczne 
nie mając prawa wykonywania zawodu psychologa 
lub prawa do wykonywania zawodu psychologa pod 
nadzorem, podlega grzywnie.  
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wprowadza 
w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, 
podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. 
3. W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się 
przepisy kodeksu postępowania karnego. 

 

 
 
Rozdział VII 
Przepisy przejściowe i końcowe 
 

 

 
Art. 67. 1. Minister właściwy do zdrowia utworzy 
Komitet Organizacyjny Samorządu Psychologów w 
terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. 
2. W skład Komitetu Organizacyjnego Samorządu 
Psychologów wchodzi po pięciu przedstawicieli 
wszystkich ogólnopolskich związków zawodowych i 
stowarzyszeń zrzeszających powyżej 100 osób, 
wykonujących zawód psychologa, które zostały 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym co 
najmniej 3 lata przed wejściem życie niniejszej 
ustawy. 
3. Minister właściwy do spraw zdrowia publikuje listę 
związków zawodowych i stowarzyszeń, o których 
mowa w ust. 2, w Biuletynie Informacji Publicznej w 
terminie miesiąca od wejścia ustawy w życie. 
4. Związki zawodowe i stowarzyszenia, o których 
mowa w ust. 2, zgłaszają swoich przedstawicieli do 
Komitetu Organizacyjnego Samorządu Psychologów 
w terminie miesiąca od publikacji listy, o której 
mowa w ust. 3.  

 
Brak jest uzasadnienia dla możliwości uczestniczenia 

w Komitecie Organizacyjnym Samorządu 

Psychologów tylko przez organizacje wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej  

od trzech lat. Dyskryminuje to bez żadnego 

uzasadnienia organizacje o krótszym stażu. 
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Art. 68. 1. Komitet Organizacyjny Samorządu 
Psychologów tworzy tymczasowe regionalne listy 
psychologów 
2. Na listę regionalną psychologów, o której mowa w 
ust. 1, może być wpisana osoba, która: 
1) uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej dyplom 
magistra na kierunku psychologia psychologii lub 
uzyskała za granicą wykształcenie uznane za 
równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej przed 
dniem wejścia ustawy w życie; 
2) posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych. 
3. W przypadku osób, które nie spełniają warunku z 
ust. 2 pkt 1, przepisy art. 18 stosuje się odpowiednio. 
4. Wysokość opłaty za wpis na listę, o której mowa w 
ust. 2, wynosi 50 zł. 
5. Opłatę, o której mowa w ust. 4, wnosi się na 
rachunek bankowy Komitetu Organizacyjnego 
Samorządu Psychologów. Komitet Organizacyjny 
Samorządu Psychologów przekazuje zgromadzone 
środki Krajowej Radzie Psychologów w terminie 
miesiąca od pierwszego Krajowego Zjazdu 
Psychologów. 

 
Przewidziano możliwość wpisania na listę 

tymczasową psychologów posiadaczom tylko 

dyplomu wyższej uczelni (i posiadającym zdolność do 

czynności prawnych). Oznacza to tym samym, że 

wszyscy absolwenci psychologii będą mogli zostać 

automatycznie wpisani na listy psychologów,  

ale już na przykład osoby, które ukończą w 

przyszłości taki sam kierunek studiów i specjalność, 

nie będą miały takiej możliwości jeśli nie będą 

pracowali w jako psycholodzy kliniczni, psycholodzy 

szkolni, psycholodzy w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych lub w poradniach psychologiczno--

psychoterapeutycznych, psycholodzy sądowi, itp.  

Jest to nierówne i niesprawiedliwe traktowanie 

absolwentów tych samych kierunków studiów. 

Takie rozwiązanie również dyskryminuje  

tych absolwentów kierunku psychologia, którzy nie 

zdecydują się pozostać na uczelni lub ubiegać się o 

tytuły naukowe w dziedzinie psychologia. 

 

Jednocześnie jak już wspomniano, projekt daje 

możliwość wpisu i zwalnia z obowiązku odbycia 

stażu doktorów, doktorów habilitowanych i 

profesorów psychologii, bez względu na 

subdyscyplinę w jakiej pracują i jakie zadania 

wykonują, co będzie skutkować nadaniem 

uprawnień osobom, które nie ukończyły studiów na 

kierunku psychologia a uzyskały jedynie tytuł 

naukowy w dziedzinie psychologii. 

 
Art. 69. 1. W pierwszym regionalnym zjeździe 
uczestniczą psycholodzy, którzy zostali wpisani na 
listę psychologów z prawem do wykonywania 
zawodu najpóźniej 14 dni przed ogłoszonym przez 
Komitet Organizacyjny Samorządu Psychologów 
terminem zjazdu. 
2. Właściwe regionalne rady psychologów 
potwierdzają prawo do wykonywania zawodu 
psychologów, o których mowa w ust. 1, w terminie 9 
miesięcy od dnia Pierwszego Krajowego Zjazdu 
Psychologów, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Krajowa Rada Psychologów potwierdza prawo do 
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wykonywania zawodu psychologów, o których mowa 
w ust. 1 i wchodzą w skład organów, o których mowa 
w art. 24 pkt 2-5 i 7-10, terminie 6 miesięcy od dnia 
Pierwszego Krajowego Zjazdu Psychologów.  
 

 
Art. 70. 1. Komitet Organizacyjny Samorządu 
Psychologów utworzy  listy psychologów oraz 
zorganizuje pierwsze regionalne zjazdy psychologów 
w terminie sześciu miesięcy od dnia jego utworzenia 
oraz Pierwszy Krajowy Zjazd Psychologów w terminie 
dwunastu miesięcy od dnia jego utworzenia. 
2. Regionalne zjazdy psychologów, o których mowa 
w ust. 1, w liczbie ustalonej przez Komitet 
Organizacyjny Samorządu Psychologów, odbywają 
się w miejscowościach będących siedzibami 
wojewodów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 
24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa 
(Dz.U. z 1998 r. nr 96 poz. 603, nr 104 poz. 656, z 
1999 r. nr 101 poz 1182, z 2001 r. nr 45, poz. 497). 
3. Pierwszy regionalny zjazd psychologów otwiera 
członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu 
Psychologów i niezwłocznie przeprowadza wybór 
przewodniczącego zjazdu.  
4. Pierwsze regionalne zjazdy psychologów wybierają 
po 5 delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd 
Psychologów.  

 

 
Art. 71. Pierwszy Krajowy Zjazd Psychologów otwiera 
członek Komitetu Organizacyjnego Samorządu 
Psychologów i niezwłocznie przeprowadza wybór 
przewodniczącego zjazdu.  

 

 
Art. 72. 1. Koszty organizacji Pierwszego Krajowego 
Zjazdu Psychologów pokrywane są z części 
budżetowej, której dysponentem jest minister 
właściwy do spraw zdrowia. 
2. Koszty organizacji pierwszych regionalnych 
zjazdów psychologów pokrywane są przez 
właściwych wojewodów z dotacji celowej 
przekazywanej przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia. 
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w 
drodze rozporządzenia szczegółowy tryb 
przekazywania środków, o których mowa w ust. 1 i 2, 
mając na względzie przejrzystość procedury i 
celowość przekazywania środków finansowych.  
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Art. 73. Krajowa Rada Psychologów w terminie 6 
miesięcy od daty powołania opracuje: 
1) zasady funkcjonowania samorządu zawodowego 
psychologów; 
2)  ramowy program stażu; 
3) zasady wpisu na listę  indywidualnych praktyk 
psychologicznych i listę psychologów pełniących 
funkcje opiekuna stażu. 

 

 
Art. 74. Uchyla się ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o 
zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 
psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026) w całości. 
 

 

 
   
Art. 75. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2022 r. 
 

 
 
Brak przepisów przejściowych 

 

Podsumowując należy uznać, że przedłożony projekt w wielu miejscach nie tylko jest sprzeczny  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz z już funkcjonującymi regulacjami zawodów pokrewnych, 

ale także stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami równości obywateli wobec prawa. 

Nie deprecjonując potrzeby wprowadzenia nowych uwarunkowań działalności psychologów  

i ich samorządu zwracamy uwagę, iż powinno się to odbywać z poszanowaniem praw i obowiązków 

przedstawicieli innych zawodów, czy też praw nabytych. Podstawowymi zasadami odnoszącymi się  

do dobrego, racjonalnego prawodawstwa jest jego przejrzystość, sprawiedliwość i zachowanie  

tych samych miar w stosunku do wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli  

tych grup zawodowych, na których działalność projektowane przepisy ustawy mogą mieć wpływ.  

 

 

 

 

 


