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Informacja prasowa 
 

PROJEKT NOWEJ USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA 
I SAMORZĄDZIEZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW 

 

Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego. Wykonywanie go wymaga 
zatem szczególnych kompetencji, zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności, jak również 
w odniesieniu do stosowania zasad kodeksu etycznego. Długotrwały brak uregulowania 
prawnego tego zawodu nie chronił w należyty sposób Polek i Polaków, jak również samych 
psychologów. 

Parlamentarny Klub Lewicy w ścisłej współpracy z Ogólnopolskim Związkiem 
Zawodowym Psychologów, jako stroną społeczną, opracował nowy projekt Ustawy  
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Projekt ten odpowiada  
na bieżące potrzeby środowiska psychologów, jak również jest emanacją troski 
o bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologów. Obecnie obowiązuje ustawa 
z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 
Ustawa formalnie weszła w życie 1 stycznia 2006 roku, jednak dotychczas nie została 
wdrożona m.in. z powodu licznych wad legislacyjnych. W ciągu ostatnich 20 lat nie przeszła 
też żadnej nowelizacji i przestała wpisywać się w zmieniający się system prawny i przepisy 
prawa unijnego. Obecny „porządek prawny” nie chroni Polek i Polaków, dając możliwość 
świadczenia usług psychologicznych osobom nieposiadającym wymaganych kompetencji, 
w tym osobom nieposiadającym dyplomu psychologa. W związku z brakiem samorządu 
zawodowego nie istnieje też żaden organ do którego poszkodowany obywatel mógłby  
się zgłosić  ze skargą. 

OZZP, chcąc zapobiec tego typu sytuacjom oraz działając na rzecz środowiska 
psychologów, współtworzył przedmiotową ustawę. We wrześniu 2020 roku z inicjatywy 
posłanki Agnieszki Dziemianowicz–Bąk powstał Parlamentarny Zespół ds. ustawowego 
uregulowania zawodu psychologa. Mimo pandemii COVID-19 zespół regularnie spotykał  
się ze stroną społeczną tj. przedstawicielami OZZP, wypracowując projekt,  
który w marcu tego roku został przekazany do konsultacji ze środowiskiem psychologów. 
Wszystkie uwagi były analizowane, a projekt został zmodyfikowany.  
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Możemy zatem, z pełną odpowiedzialnością zapewnić, że projekt ten jest efektem 
analizy potrzeb środowiska psychologów, uwzględnia oczekiwania środowiska w zakresie 
regulacji zawodu i odpowiada na wyzwania współczesności w zakresie specyfiki pracy 
psychologa. 

W projekcie przewiduje się między innymi uregulowanie kwestii uzyskiwania prawa 
wykonywania zawodu psychologa oraz zasad wykonywania zawodu psychologa  
wraz z odpowiedzialnością dyscyplinarną. Proponowane jest też ustalenie zasad organizacji 
funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów oraz stworzenie powszechnie 
obowiązującego kodeksu etycznego. 

Projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym jest projektem 
branżowym, ponad podziałami, także politycznymi. Mamy głęboką nadzieję, że strona 
rządowa pochyli się nad nim, dostrzegając w regulacji zawodu psychologa ważki interes 
społeczny. Na podkreślenie zasługuje fakt, że obserwowany obecnie kryzys w psychiatrii 
dziecięcej oraz nowe wyzwania w zakresie zdrowia psychicznego związane z pandemią COVID-
19, to dodatkowe okoliczności nakładające na władzę wykonawczą powinność regulacji 
zawodu psychologa.  
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