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USTAWA

z dnia 8 czerwca 2001 r.

o zawodzie psychologa i samorzàdzie zawodowym psychologów.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wykonywa-
nia zawodu psychologa oraz zasady organizacji i dzia-
∏ania samorzàdu zawodowego psychologów.

Art. 2. Psycholog wykonuje swój zawód samodziel-
nie.

Art. 3. Zawód psychologa mo˝e wykonywaç osoba,
która spe∏nia wymagania okreÊlone niniejszà ustawà.

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu psychologa polega
na Êwiadczeniu us∏ug psychologicznych, a w szczegól-
noÊci na: 
1) diagnozie psychologicznej, 
2) opiniowaniu, 
3) orzekaniu, o ile przepisy odr´bne tak stanowià,
4) psychoterapii,
5) udzielaniu pomocy psychologicznej.

2. Za wykonywanie zawodu psychologa uwa˝a si´
tak˝e prowadzenie przez psychologa badaƒ nauko-
wych w dziedzinie psychologii lub dzia∏alnoÊç dydak-
tycznà w tym zakresie.

3. Us∏ugi psychologiczne Êwiadczyç mo˝na na
rzecz: osób fizycznych, osób prawnych, a tak˝e jedno-
stek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Psychologów, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, standardy stosowania psy-
choterapii przez psychologów wobec osób z choroba-
mi i problemami zdrowotnymi okreÊlonymi w obowià-
zujàcej Mi´dzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Proble-
mów Zdrowotnych og∏aszanej przez Âwiatowà Organi-
zacj´ Zdrowia (WHO).

Art. 5. 1. Psychologowie tworzà samorzàd zawodo-
wy, zwany dalej „samorzàdem”.

2. Osoby wykonujàce zawód psychologa i psycho-
logowie-sta˝yÊci stajà si´ cz∏onkami samorzàdu psy-
chologów z mocy prawa.

Art. 6. Nadzór nad wykonywaniem ustawy sprawu-
je minister w∏aÊciwy do spraw pracy.

Rozdzia∏ 2

Prawo wykonywania zawodu psychologa

Art. 7. Prawo wykonywania zawodu psychologa
powstaje z chwilà dokonania wpisu na list´ psycholo-
gów Regionalnej Izby Psychologów.

Art. 8. 1. Na list´ psychologów wpisuje si´ osob´,
która ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) uzyska∏a w polskiej uczelni dyplom magistra psy-
chologii lub uzyska∏a za granicà wykszta∏cenie
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uznane za równorz´dne w Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

2) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
3) w∏ada j´zykiem polskim w mowie i piÊmie w zakre-

sie koniecznym do wykonywania zawodu psycho-
loga,

4) odby∏a podyplomowy sta˝ zawodowy, pod meryto-
rycznym nadzorem psychologa posiadajàcego
prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpo-
wiedzialnoÊç za czynnoÊci zawodowe wykonywa-
ne przez psychologa-sta˝yst´.

2. Warunku okreÊlonego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje
si´, o ile umowy mi´dzynarodowe stanowià inaczej.

3. Wpisu na list´ psychologów dokonuje Rada Re-
gionalnej Izby Psychologów na wniosek zainteresowa-
nego. List´ prowadzi Rada Regionalnej Izby Psycholo-
gów w∏aÊciwa dla miejsca jego zamieszkania. Podsta-
wà wpisu jest uchwa∏a Rady Regionalnej Izby Psycho-
logów.

4. Wpis na list´ psychologów-sta˝ystów nast´puje
na wniosek zainteresowanego, po spe∏nieniu warun-
ków okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—3 i podj´ciu podyplo-
mowego sta˝u zawodowego, w trybie okreÊlonym
w ust. 3.

5. Na list´ psychologów wpisuje si´ cudzoziemca,
o ile umowy mi´dzynarodowe to przewidujà i przed-
stawi on aktualne prawo wykonywania zawodu psy-
chologa w paƒstwie pochodzenia.

6. W trakcie podyplomowego sta˝u zawodowego
psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania
zawodu.

7. Osoba, która zg∏osi∏a Radzie Regionalnej Izby
Psychologów zamiar wykonywania zawodu psycholo-
ga po up∏ywie 5 lat od ukoƒczenia studiów psycholo-
gicznych i podyplomowego sta˝u zawodowego, albo
psycholog, który nie wykonuje zawodu przez okres
d∏u˝szy ni˝ 5 lat, odbywa na w∏asny koszt przeszkole-
nie, którego program i zasady okreÊla Rada Regional-
nej Izby Psychologów.

8. Psycholog, który nie wykonuje zawodu, jest
obowiàzany zawiadomiç o tym Rad´ Regionalnej Izby
Psychologów w terminie 3 miesi´cy od dnia zaprze-
stania wykonywania zawodu. Zamiar podj´cia wyko-
nywania zawodu psychologa przed up∏ywem 5 lat od
dnia zaprzestania wykonywania zawodu podlega
zg∏oszeniu do Rady Regionalnej Izby Psychologów
w terminie 30 dni od dnia podj´cia wykonywania za-
wodu.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w porozumie-
niu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw zdrowia i edu-
kacji okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki odby-
wania podyplomowego sta˝u zawodowego, tryb i czas
jego odbywania.

Art. 9. 1. Wpis na list´ psychologów nast´puje
w ciàgu 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1, psychologowi przys∏uguje skarga na
zasadach okreÊlonych w Kodeksie post´powania ad-
ministracyjnego.

Art. 10. 1. W razie uzasadnionego podejrzenia
o niezdolnoÊci psychologa do wykonywania zawodu
ze wzgl´du na stan zdrowia, Rada Regionalnej Izby
Psychologów powo∏uje specjalistycznà komisj´, z∏o˝o-
nà z lekarzy odpowiednich specjalnoÊci, do orzeczenia
o zdolnoÊci psychologa do wykonywania zawodu.

2. Koszty dzia∏alnoÊci specjalistycznej komisji oraz
wydania przez nià orzeczenia ponosi Rada Regionalnej
Izby Psychologów.

3. Je˝eli komisja, o której mowa w ust. 1, orzeknie
o niezdolnoÊci psychologa do wykonywania zawodu,
Rada Regionalnej Izby Psychologów skreÊla psycholo-
ga z listy psychologów.

4. Je˝eli psycholog odmawia poddania si´ bada-
niu, Rada Regionalnej Izby Psychologów mo˝e zawie-
siç go w prawie do wykonywania zawodu na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

5. Podstawà skreÊlenia z listy psychologów lub za-
wieszenia w prawie do wykonywania zawodu jest
uchwa∏a Rady Regionalnej Izby Psychologów, od któ-
rej skreÊlonemu lub zawieszonemu w prawie wykony-
wania zawodu przys∏uguje odwo∏anie do sàdu apela-
cyjnego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ Rady Re-
gionalnej Izby Psychologów w terminie 14 dni od dnia
dor´czenia uchwa∏y.

6. Post´powanie w sprawach, o których mowa
w ust. 3 i 4, jest poufne. Zastrze˝enie to nie dotyczy
osoby, wobec której toczy si´ post´powanie.

Art. 11. SkreÊlenie z listy psychologów nast´puje
w przypadku:
1) Êmierci psychologa,
2) wniosku psychologa,
3) ubezw∏asnowolnienia psychologa prawomocnym

orzeczeniem sàdu,
4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu psycho-

loga prawomocnym orzeczeniem sàdu lub komisji
dyscyplinarnej,

5) okreÊlonym w art. 10 ust. 3.

Rozdzia∏ 3

Wykonywanie zawodu psychologa

Art. 12. 1. Podj´cie us∏ug psychologicznych nast´-
puje za zgodà osoby (klienta) lub grupy osób (klientów)
stanowiàcych podmiot diagnozowania i oddzia∏ywa-
nia psychologicznego, z zastrze˝eniem  ust. 2 i 3.

2. Zgoda nie jest wymagana w przypadkach okre-
Êlonych w przepisach Kodeksu karnego, Kodeksu po-
st´powania karnego oraz w ustawie z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

3. Zgoda na przeprowadzenie badaƒ nie jest wyma-
gana tak˝e w stosunku do poborowych, kierowanych
do specjalnoÊci i funkcji zgodnie z kryteriami doboru
poborowych do poszczególnych specjalnoÊci wojsko-
wych, oraz osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej.
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Art. 13. 1. Psycholog poinformuje klienta o celu po-
st´powania, jego przebiegu, wynikach i sposobie ich
udost´pniania oraz powinien uzyskaç akceptacj´ pla-
nowanych czynnoÊci.

2. Je˝eli wyniki badaƒ majà s∏u˝yç nie tylko do in-
formacji klienta, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50,
poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474
i Nr 49, poz. 509).

Art. 14. 1. Psycholog ma obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji zwiàzanych z klientem, uzyska-
nych w zwiàzku z wykonywaniem zawodu.

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy zawodowej
nie mo˝e byç ograniczony w czasie.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy:
1) powa˝nie jest zagro˝one zdrowie, ˝ycie klienta lub

innych osób,
2) tak stanowià ustawy.

Art. 15. 1. Psycholog mo˝e uzyskaç tytu∏ specjalisty
w okreÊlonej dziedzinie psychologii po odbyciu szkole-
nia, okreÊlonego programem specjalizacji, i z∏o˝eniu
egzaminu paƒstwowego albo po uznaniu równorz´d-
nego tytu∏u specjalisty uznanego za granicà.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli szczegó∏owe zasady, tryb i warunki uzyskiwania
specjalizacji zawodowych przez psychologów, w tym
tryb przeprowadzenia egzaminu paƒstwowego, majàc
na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu us∏ug
psychologicznych osobom z nich korzystajàcym.

Art. 16. 1. Tworzy si´ Komisj´ Ekspertów do reali-
zacji zadaƒ zawartych w art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 3
i art. 19 ust. 1. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy powo∏uje Ko-
misj´ Ekspertów w sk∏adzie 7 osób.

3. W sk∏ad Komisji Ekspertów wchodzà, dysponu-
jàcy wiedzà w zakresie obj´tym ustawà:
1) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw pra-

cy — jako przewodniczàcy,
2) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw

oÊwiaty i wychowania,
3) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-

wia,
4) dwaj przedstawiciele Komitetu Nauk Psychologicz-

nych Polskiej Akademii Nauk,
5) dwaj przedstawiciele Krajowej Rady Psycholo-

gów.

4. Cz∏onkowie Komisji Ekspertów nie mogà pe∏niç
funkcji w organach samorzàdu psychologów.

5. Koszty dzia∏alnoÊci Komisji Ekspertów pokrywa
minister w∏aÊciwy do spraw pracy.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób dzia∏ania Komisji Eksper-
tów oraz zasady wynagradzania jej cz∏onków.

7. Komisja Ekspertów dzia∏a na podstawie uchwa-
lonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez
ministra w∏aÊciwego do spraw pracy.

Art. 17. 1. Psycholog ma prawo i obowiàzek dosko-
nalenia zawodowego w ró˝nych formach kszta∏cenia
podyplomowego.

2. Kszta∏cenie podyplomowe mogà prowadziç:
1) jednostki organizacyjne upowa˝nione do tego na

mocy odr´bnych przepisów,
2) inne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne po

uzyskaniu zezwolenia.

3. Krajowa Rada Psychologów w porozumieniu
z Komisjà Ekspertów okreÊla standardy kszta∏cenia po-
dyplomowego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw edukacji wydaje ze-
zwolenia na prowadzenie kszta∏cenia podyplomowego
dla podmiotów okreÊlonych w ust. 2 pkt 2, uwzgl´dnia-
jàc standardy okreÊlone w ust. 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw edukacji wydajàc ze-
zwolenie, o którym mowa w ust. 4, zasi´ga opinii mini-
stra w∏aÊciwego ze wzgl´du na kierunek kszta∏cenia
podyplomowego.

Art. 18. 1. Psycholog mo˝e wykonywaç prywatnà
praktyk´ psychologicznà, je˝eli posiada:
1) prawo wykonywania zawodu oraz
2) wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz do re-

jestru prywatnych praktyk psychologicznych pro-
wadzonego przez w∏aÊciwà Rad´ Regionalnej Izby
Psychologów.

2. Prywatna praktyka psychologiczna mo˝e byç wy-
konywana jako indywidualna dzia∏alnoÊç gospodarcza
albo w formie spó∏ki partnerskiej, po uzyskaniu zezwo-
lenia w∏aÊciwego wojewody.

3. Wojewoda wydaje zezwolenie, o którym mowa
w ust. 2, po uwzgl´dnieniu warunków okreÊlonych
przez Komisj´ Ekspertów, zapewniajàcych w∏aÊciwy
poziom Êwiadczenia us∏ug psychologicznych w ra-
mach prywatnych praktyk psychologicznych.

4. W przypadku odmowy wpisu do rejestru prywat-
nych praktyk psychologicznych psychologowi przys∏u-
guje prawo odwo∏ania do ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
uchwa∏y odmawiajàcej wpisu.

Art. 19. 1. Komisja Ekspertów ustala i aktualizuje li-
st´ metod i narz´dzi psychologicznych zastrze˝onych
wy∏àcznie do stosowania przez psychologów.

2. Krajowa Rada Psychologów sprawuje nadzór
nad warunkami stosowania, rozpowszechniania i na-
bywania metod i narz´dzi psychologicznych.

Rozdzia∏ 4

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 20. Cz∏onkowie samorzàdu psychologów pod-
legajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za:



Dziennik Ustaw Nr 73 — 5457 — Poz. 763

1) zawinione naruszenie obowiàzków zawodowych,
2) czyny sprzeczne z zasadami etyki okreÊlonymi

w Kodeksie Etyki Zawodowej, o którym mowa
w art. 40 pkt 3,

3) uporczywe uchylanie si´ od p∏acenia sk∏adek cz∏on-
kowskich.

Art. 21. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
2) nagana z ostrze˝eniem,
3) zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu na

czas od 3 do 12 miesi´cy,
4) skreÊlenie z listy psychologów z pozbawieniem pra-

wa wykonywania zawodu.

Art. 22. Post´powanie dyscyplinarne toczy si´
przed Regionalnà Komisjà Dyscyplinarnà.

Art. 23. Regionalny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej przed wniesieniem sprawy do Regionalnej
Komisji Dyscyplinarnej przeprowadza post´powanie
przygotowawcze polegajàce na zebraniu niezb´dnych
informacji od osób i instytucji. Niezale˝nie od wyników
tego post´powania wniesienie sprawy nast´puje nie
póêniej ni˝ w ciàgu 90 dni od wp∏yni´cia wniosku.

Art. 24. W post´powaniu dotyczàcym odpowie-
dzialnoÊci zawodowej obwiniony psycholog ma prawo
do obroƒcy.

Art. 25. 1. Rozpatrzenie sprawy przez Regionalnà
Komisj´ Dyscyplinarnà powinno nastàpiç w terminie
90 dni od jej wp∏yni´cia.

2. Komisja dyscyplinarna, na wniosek Regionalne-
go Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Dyscyplinarnej, mo˝e
zawiesiç obwinionego w prawie wykonywania zawodu
na czas trwania post´powania nie d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy.

Art. 26. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dyscy-
plinarnego, je˝eli od chwili pope∏nienia czynu up∏yn´-
∏y 3 lata, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli czyn psychologa zawiera znamiona prze-
st´pstwa, przedawnienie nast´puje nie wczeÊniej ni˝
przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu
karnego.

3. W razie Êmierci obwinionego przed ukoƒczeniem
post´powania dyscyplinarnego toczy si´ ono nadal, je-
˝eli za˝àda tego w terminie dwóch miesi´cy od dnia
zgonu obwinionego jego ma∏˝onek, krewny w linii pro-
stej, brat lub siostra.

Art. 27. Orzeczenie Regionalnej Komisji Dyscypli-
narnej jest przesy∏ane wraz z uzasadnieniem zaintere-
sowanym stronom w terminie 7 dni od dnia og∏osze-
nia orzeczenia.

Art. 28. Odwo∏anie od orzeczenia Regionalnej Ko-
misji Dyscyplinarnej do Krajowej Komisji Dyscyplinar-
nej przys∏uguje stronom w terminie 14 dni od dnia do-
r´czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 29. Cz∏onkowie komisji dyscyplinarnych w za-
kresie orzekania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawo-

dowej sà niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom oraz obo-
wiàzujàcym zasadom etyki i deontologii zawodowej.

Rozdzia∏ 5

Samorzàd psychologów

Art. 30. 1. Samorzàd w wykonywaniu swych zadaƒ
podlega tylko przepisom prawa.

2. Jednostkami organizacyjnymi samorzàdu sà:

1) Krajowa Izba Psychologów, która jest samorzàdem
psychologów na szczeblu krajowym i posiada oso-
bowoÊç prawnà,

2) Regionalne Izby Psychologów.

Art. 31. 1. Siedzibà Krajowej Izby Psychologów jest
miasto sto∏eczne Warszawa.

2. Obszar dzia∏ania poszczególnych Regionalnych
Izb Psychologów jest zgodny z podzia∏em administra-
cyjnym kraju na województwa.

Art. 32. Organami samorzàdu sà Krajowy Zjazd
Psychologów, Krajowa Rada Psychologów, Krajowa
Komisja Rewizyjna, Krajowa Komisja Dyscyplinarna,
Krajowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, Re-
gionalny Zjazd Psychologów, Regionalna Rada Psy-
chologów, Regionalna Komisja Rewizyjna, Regionalna
Komisja Dyscyplinarna i Regionalny Rzecznik Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej.

Art. 33. 1. Zadaniem samorzàdu psychologów jest
w szczególnoÊci:

1) dba∏oÊç o przestrzeganie standardów wykonywa-
nia zawodu psychologa,

2) nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodo-
wej psychologa,

3) ochrona prawna metod i narz´dzi psychologicz-
nych,

4) reprezentowanie zawodu psychologa i ochrona je-
go interesów,

5) wspó∏praca z Komisjà Ekspertów, szko∏ami wy˝szy-
mi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz to-
warzystwami naukowymi w kraju i za granicà,

6) opiniowanie aktów prawnych dotyczàcych zawodu
psychologa,

7) wspó∏praca z organami w∏adzy i administracji rzà-
dowej i samorzàdowej, zwiàzkami zawodowymi
i samorzàdami zawodowymi oraz innymi organiza-
cjami spo∏ecznymi w sprawach zwiàzanych z wy-
konywaniem zawodu psychologa,

8) zarzàdzanie majàtkiem jednostek organizacyjnych
samorzàdu psychologów,

9) zarzàdzanie majàtkiem i dzia∏alnoÊcià gospodarczà
izb psychologów.

2. Zadania okreÊlone w ust. 1 organy samorzàdu
psychologów wykonujà w szczególnoÊci przez:

1) prowadzenie list psychologów i psychologów-sta-
˝ystów,
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2) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu psycho-
loga,

3) okreÊlenie zasad odbywania podyplomowego sta-
˝u zawodowego,

4) prowadzenie rejestru prywatnych praktyk psycho-
logicznych,

5) okreÊlanie standardów i programów kszta∏cenia
podyplomowego psychologów oraz opiniowanie
zasad i warunków uzyskiwania specjalizacji zawo-
dowej,

6) prowadzenie wykazu chronionych metod psycho-
logicznych,

7) wyst´powanie w obronie indywidualnych i zbioro-
wych interesów cz∏onków samorzàdu psycholo-
gów,

8) kontrola warunków wykonywania zawodu.

Art. 34. Wybory do organów samorzàdu odbywajà
si´ w g∏osowaniu tajnym w obecnoÊci co najmniej po-
∏owy uprawnionych do g∏osowania.

Art. 35. 1. Czynne prawo wyborcze przys∏uguje
wszystkim cz∏onkom izb psychologów.

2. Bierne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim
cz∏onkom izb psychologów, z zastrze˝eniem art. 37
ust. 3.

Art. 36. Organy samorzàdu podejmujà uchwa∏y
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej
po∏owy cz∏onków danego organu; w przypadku równej
liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàcego.

Art. 37. 1. Kadencja organów samorzàdu trwa czte-
ry lata, ale dzia∏ajà  one do czasu ukonstytuowania si´
nowo wybranych organów.

2. T́  samà funkcj´ w organach izb psychologów
mo˝na pe∏niç nie d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne kaden-
cje.

3. Co najmniej siedmioletni sta˝ pracy w zawodzie
jest wymagany w stosunku do:
1) cz∏onków komisji dyscyplinarnych,
2) rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i jego za-

st´pców.

4. Mandat cz∏onka organu samorzàdu psycholo-
gów wygasa wskutek:
1) zrzeczenia si´ mandatu,
2) skreÊlenia z listy cz∏onków izby psychologów,
3) zawieszenia w prawie wykonywania zawodu psy-

chologa,
4) ukarania prawomocnym orzeczeniem komisji dys-

cyplinarnej,
5) odwo∏ania przez organ, który dokona∏ wyboru,
6) Êmierci.

Rozdzia∏ 6
Krajowa Izba Psychologów

Art. 38. Najwy˝szà w∏adzà Krajowej Izby Psycholo-
gów jest Krajowy Zjazd Psychologów.

Art. 39. 1. W Krajowym Zjeêdzie Psychologów bio-
rà udzia∏ delegaci wybrani przez regionalne zjazdy
oraz, z g∏osem doradczym, nieb´dàcy delegatami
cz∏onkowie ust´pujàcych organów Krajowej Izby Psy-
chologów.

2. Liczb´ delegatów z poszczególnych regionalnych
izb okreÊla Krajowa Rada zgodnie ze statutem samo-
rzàdu, o którym mowa w art. 40 pkt 1.

3. Krajowy Zjazd zwo∏uje Krajowa Rada co 4 lata.

Art. 40. Do zadaƒ Krajowego Zjazdu Psychologów
nale˝y:

1) uchwalanie statutu samorzàdu psychologów, okre-
Êlenie trybu i warunków przeprowadzania wybo-
rów do organów samorzàdu, okreÊlenie liczby
cz∏onków tych organów, trybu ich odwo∏ywania
oraz uchwalanie regulaminu organów Krajowej
Izby Psychologów i ramowych regulaminów orga-
nów samorzàdowych,

2) uchwalenie programu dzia∏ania Izby Krajowej,

3) uchwalenie Kodeksu Etyki Zawodowej,

4) uchwalanie absolutorium dla Krajowej Rady Psy-
chologów, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej
Komisji Dyscyplinarnej i Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej,

5) wybieranie przewodniczàcego i cz∏onków Krajowej
Rady, cz∏onków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
cz∏onków Krajowej Komisji Dyscyplinarnej oraz
Krajowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej i jego zast´pców,

6) okreÊlanie wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej oraz
ustalanie zasady jej podzia∏u.

Art. 41. 1. Krajowà Rad´ Psychologów stanowià
przewodniczàcy i cz∏onkowie wybrani przez Krajowy
Zjazd Psychologów oraz cz∏onkowie wybrani bezpo-
Êrednio przez zjazdy regionalne, po jednym z ka˝dej
izby.

2. Krajowa Rada Psychologów zbiera si´ nie rza-
dziej ni˝ raz na kwarta∏.

3. Krajowa Rada Psychologów wybiera spoÊród
swoich cz∏onków Zarzàd. W sk∏ad Zarzàdu wchodzà
poza przewodniczàcym wybrani spoÊród cz∏onków
Krajowej Rady Psychologów wiceprzewodniczàcy, se-
kretarz, skarbnik i cz∏onkowie.

4. Zarzàd Krajowej Rady Psychologów jest jej orga-
nem wykonawczym i jest odpowiedzialny za swà dzia-
∏alnoÊç przed Krajowà Radà Psychologów.

Art. 42. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Rady Psy-
chologów nale˝y:

1) przygotowanie projektu statutu samorzàdu zawo-
dowego psychologów,

2) zapewnienie w∏aÊciwych standardów wykonywa-
nia zawodu psychologa poprzez:
a) wnioskowanie do Rady Ministrów o okreÊlenie

zasad, trybu i warunków uzyskiwania specjaliza-
cji zawodowych,



Dziennik Ustaw Nr 73 — 5459 — Poz. 763

b) okreÊlanie zasad i warunków doskonalenia za-
wodowego,

c) okreÊlanie merytorycznych zasad odbywania po-
dyplomowego sta˝u zawodowego,

3) okreÊlanie zasad dzia∏alnoÊci samorzàdu i jego or-
ganów, a tak˝e okreÊlanie zasad prowadzenia listy
psychologów i psychologów-sta˝ystów i rejestru
prywatnych praktyk psychologicznych,

4) uchwalanie  bud˝etu Krajowej Rady Psychologów
i przyjmowanie na wniosek Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej sprawozdaƒ  z jego wykonania przez Zarzàd,

5) prowadzenie dzia∏alnoÊci informacyjnej, w tym wy-
dawanie biuletynu,

6) delegowanie swoich przedstawicieli do Komisji
Ekspertów.

Art. 43. 1. Do zakresu dzia∏ania Przewodniczàcego
Krajowej Rady Psychologów nale˝y reprezentowanie
Krajowej Rady na zewnàtrz oraz kierowanie bie˝àcà
pracà Zarzàdu.

2. Przewodniczàcy Krajowej Rady Psychologów
mo˝e powo∏aç rzecznika prasowego Krajowej Rady
Psychologów.

Art. 44. Do zakresu dzia∏ania Zarzàdu Krajowej Ra-
dy Psychologów nale˝y:

1) kierowanie bie˝àcymi pracami Krajowej Rady Psy-
chologów,

2) przygotowanie projektów uchwa∏ dla Krajowej Ra-
dy Psychologów,

3) realizacja uchwa∏ Krajowej Rady Psychologów,

4) realizacja bud˝etu samorzàdu,

5) przedk∏adanie sprawozdaƒ Krajowej Radzie Psy-
chologów z realizacji bud˝etu i innych uchwa∏ Kra-
jowej Rady Psychologów.

Art. 45. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Psycholo-
gów zwo∏uje Krajowa Rada Psychologów:

1) z w∏asnej inicjatywy,

2) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/3 regionalnych rad.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Psychologów zwo-
∏uje si´ w ciàgu 30 dni od dnia wp∏yni´cia wniosku.

Art. 46. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Komisji Re-
wizyjnej nale˝y:

1) kontrola Zarzàdu Krajowej Rady Psychologów
w zakresie dzia∏alnoÊci finansowej i gospodarczej,

2) przedstawianie sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci kontrol-
nej Krajowej Radzie Psychologów i Krajowemu
Zjazdowi Psychologów,

3) wyst´powanie na Krajowym Zjeêdzie z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Psy-
chologów.

Art. 47. 1. Krajowa Komisja Dyscyplinarna przygo-
towuje projekt regulaminu pracy Krajowej Komisji
Dyscyplinarnej.

2. Krajowa Komisja Dyscyplinarna rozpatruje od-
wo∏ania od orzeczeƒ regionalnych komisji dyscyplinar-
nych oraz odwo∏ania.

3. Orzeczenia Krajowej Komisji Dyscyplinarnej,
z zastrze˝eniem art. 18 ust. 4 oraz art. 48, sà ostatecz-
ne.

Art. 48. Od orzeczenia wydanego przez Krajowà
Komisj´ Dyscyplinarnà przys∏uguje stronom, Ministro-
wi SprawiedliwoÊci, Rzecznikowi Praw Obywatelskich
oraz Przewodniczàcemu Krajowej Rady Psychologów
odwo∏anie do w∏aÊciwego miejscowo sàdu apelacyj-
nego w terminie 30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia
Krajowej Komisji Dyscyplinarnej wraz z uzasadnie-
niem.

Art. 49. 1. Krajowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej przed rozpatrzeniem sprawy mo˝e przepro-
wadziç post´powanie polegajàce na uzupe∏nieniu ma-
teria∏ów sprawy dodatkowymi informacjami od osób
i instytucji.

2. Krajowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej w imieniu Krajowej Komisji Dyscyplinarnej sk∏ada
sprawozdania ze swej dzia∏alnoÊci Krajowemu Zjazdo-
wi Psychologów.

Art. 50. Dzia∏alnoÊç samorzàdu jest finansowana:

1) ze sk∏adek psychologów i psychologów-sta˝ystów,

2) z dzia∏alnoÊci gospodarczej,

3) z innych êróde∏, a w szczególnoÊci z zapisów, daro-
wizn, dotacji, grantów.

Rozdzia∏ 7

Regionalne Izby Psychologów

Art. 51. Psychologowie i psychologowie-sta˝yÊci
zamieszkali na terenie danego województwa tworzà
Regionalnà Izb´ Psychologów.

Art. 52. Najwy˝szà w∏adzà Regionalnej Izby Psy-
chologów jest Zjazd Regionalny.

Art. 53. 1. W zjeêdzie Regionalnej Izby Psycholo-
gów uczestniczà wszyscy psychologowie  nale˝àcy do
danej izby oraz bez prawa g∏osu psychologowie-sta˝y-
Êci tej izby.

2. Je˝eli liczba cz∏onków Regionalnej Izby Psycho-
logów przekracza 300 osób, Zjazd Regionalnej Izby
Psychologów stanowià delegaci w liczbie okreÊlonej
przez statut samorzàdu zatwierdzony przez Krajowy
Zjazd Psychologów.

3. Zjazd Regionalnej Izby Psychologów zwo∏uje Re-
gionalna Rada nie mniej ni˝  dwa razy w okresie kaden-
cji. Zjazd odbywajàcy si´ co cztery lata jest zjazdem
sprawozdawczo-wyborczym i uczestniczà w nim tak˝e,
z g∏osem doradczym, nieb´dàcy delegatami cz∏onko-
wie ust´pujàcych organów izby.

4. Do zadaƒ Zjazdu Regionalnej Izby Psychologów
nale˝y:



Dziennik Ustaw Nr 73 — 5460 — Poz. 763

1) podejmowanie uchwa∏ w sprawach obj´tych zakre-
sem dzia∏ania izby,

2) uchwalenie bud˝etu, ustalanie zasad gospodarki fi-
nansowej izby oraz zatwierdzenie sprawozdaƒ Ra-
dy Regionalnej Izby Psychologów z jego wykona-
nia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyj-
nych sprawozdaƒ Regionalnej Rady, Regionalnej
Komisji Rewizyjnej, Regionalnej Komisji Dyscypli-
narnej oraz Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej,

4) uchwalenie regulaminów organów samorzàdu
psychologów zgodnych z wymaganiami statutu,
o którym mowa w art. 40 pkt 1,

5) wybór przewodniczàcego i cz∏onków Regionalnej
Rady, cz∏onków Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
cz∏onków Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej oraz
Regionalnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej i jego zast´pców,

6) wybór przedstawiciela wchodzàcego do Rady Kra-
jowej Izby Psychologów,

7) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Psychologów.

Art. 54. 1. Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Psycho-
logów zwo∏uje Regionalna Rada na wniosek:

1) Krajowej Rady Psychologów,

2) Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

3) co najmniej 1/3 cz∏onków regionalnej izby.

2. Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Psychologów
zwo∏uje si´ w ciàgu 30 dni od dnia wp∏yni´cia wniosku.

Art. 55. 1. Dzia∏alnoÊcià Regionalnej Izby Psycholo-
gów w okresie mi´dzy regionalnymi zjazdami kieruje
Rada Regionalnej Izby Psychologów.

2. W sk∏ad Regionalnej Rady wchodzà przewodni-
czàcy i cz∏onkowie. Na wniosek przewodniczàcego Ra-
da wybiera spoÊród swoich cz∏onków zast´pców prze-
wodniczàcego, sekretarza i skarbnika.

3. Do zakresu dzia∏ania Regionalnej Rady Psycholo-
gów nale˝y przede wszystkim przestrzeganie standar-
dów wykonywania zawodu psychologa, realizowane
przez:

1) organizacj´ doskonalenia zawodowego psycholo-
ga,

2) nadzór nad nale˝ytym wykonywaniem zawodu
przez psychologów,

3) nadzór nad nale˝ytym przebiegiem podyplomowe-
go sta˝u zawodowego psychologów-sta˝ystów po-
przez zapewnienie opiekuna merytorycznego sta˝u
i pokrycie jego wynagrodzenia,

4) prowadzenie rejestru psychologów i psychologów-
-sta˝ystów z danego regionu,

5) prowadzenie rejestru prywatnych praktyk psycho-
logicznych,

6) wspó∏prac´ z wojewodà w zakresie nadzoru nad
zgodnym z zezwoleniem wykonywaniem prywat-
nych praktyk psychologicznych,

7) wykonywanie uchwa∏ Regionalnego i Krajowego
Zjazdu Psychologów,

8) wykonywanie zadaƒ zleconych przez Krajowà Rad´
Psychologów,

9) zarzàdzanie majàtkiem i dzia∏alnoÊcià gospodarczà
izby.

4. W posiedzeniach Regionalnej Rady majà prawo
uczestniczyç przedstawiciele Regionalnej Komisji Re-
wizyjnej, przewodniczàcy Regionalnej Komisji Dyscy-
plinarnej oraz Regionalny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej.

Art. 56. 1. Do zakresu dzia∏ania przewodniczàcego
Regionalnej Rady nale˝y:

1) reprezentowanie Rady na zewnàtrz,

2) proponowanie Radzie kandydatów spoÊród jej
cz∏onków na zast´pców przewodniczàcego, sekre-
tarza i skarbnika Rady.

2. Przewodniczàcy Regionalnej Rady mo˝e powo-
∏aç rzecznika prasowego Rady.

Art. 57. Regionalna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje dzia∏alnoÊç regionalnej izby, w tym fi-
nansowà i gospodarczà,

2) przedstawia sprawozdania z dzia∏alnoÊci kontrolnej
Regionalnemu Zjazdowi,

3) wyst´puje z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Regionalnej Radzie,

4) mo˝e wystàpiç z wnioskiem o zwo∏anie Nadzwy-
czajnego Regionalnego Zjazdu.

Art. 58. 1. Do zadaƒ Regionalnej Komisji Dyscypli-
narnej nale˝y rozpatrywanie spraw z zakresu odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej cz∏onków regionalnych izb.

2. Regionalna Komisja Dyscyplinarna sk∏ada rocz-
ne i kadencyjne sprawozdanie Regionalnemu Zjazdo-
wi.

Art. 59. 1. Do kompetencji Regionalnego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej nale˝y wnoszenie
spraw do Regionalnej Komisji Dyscyplinarnej:

1) z urz´du, w przypadkach okreÊlonych w art. 20,

2) na wniosek zainteresowanej osoby lub instytucji.

2. Regionalny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej sk∏ada okresowe i kadencyjne sprawozdanie Re-
gionalnemu Zjazdowi.

Art. 60. Regionalny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej przed Regionalnà Komisjà Dyscyplinarnà
pe∏ni rol´ oskar˝yciela.

Rozdzia∏ 8
Przepis karny

Art. 61. 1. Osoba, która Êwiadczy us∏ugi psycholo-
giczne, nie majàc prawa wykonywania zawodu psy-
chologa,

podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.
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2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 orzekanie na-
st´puje w trybie przepisów o post´powaniu w spra-
wach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 9
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 62. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy w po-
rozumieniu z istniejàcymi ogólnopolskimi stowarzy-
szeniami zrzeszajàcymi psychologów i zwiàzkami za-
wodowymi psychologów powo∏a w terminie 3 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Komitet Organiza-
cyjny Izb Psychologów, zwany dalej „Komitetem”.

2. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w ust. 1,
jest:

1) opracowanie regulaminów wyborów delegatów na
pierwszy Krajowy Zjazd Psychologów i wyboru
tymczasowych organów izb oraz projektu regula-
minu pierwszego Krajowego Zjazdu Psychologów,

2) zwo∏anie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych
regionalnych zjazdów oraz Krajowego Zjazdu Psy-
chologów.

3. Do czasu wyboru krajowych organów samorzà-
du psychologów Komitet ma uprawnienia Krajowej
Rady Psychologów.

Art. 63. 1. Psychologów, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy posiadali dyplom magistra psychologii
lub dyplom magistra filozofii chrzeÊcijaƒskiej ze spe-
cjalizacjà filozoficzno-psychologicznà uzyskany na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 paêdziernika
1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrzeÊcijaƒskiej
w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii
Katolickiej do koƒca 1992 r. oraz pracowali w zawodzie
co najmniej dwa lata, wpisuje si´ na list´ psychologów
Regionalnej Izby Psychologów, na której obszarze wy-
konujà zawód.

2. Osoby zatrudnione na stanowiskach psycholo-
gów, które nie spe∏niajà warunków okreÊlonych
w ust. 1, mogà w okresie 1 roku od wejÊcia w ˝ycie
ustawy wystàpiç do Krajowej Rady Psychologów
z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawo-
du, który zostanie rozpatrzony w terminie 3 miesi´cy
od dnia jego wp∏yni´cia.

Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem art. 62 ust. 1, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


