
W temacie w/w art. Ustawy o psychologach 

 
USTAWA 
z dnia 8 czerwca 2001 r. 
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 
Rozdział 1 
Przepisy ogólne 
Art. 1. 
Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady 
organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów. 

Art. 2. 
Psycholog wykonuje swój zawód samodzielnie. 
Art. 3. 
Zawód psychologa moŜe wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone 
niniejszą ustawą. 
 
Rozdział 2 
Prawo wykonywania zawodu psychologa 
Art. 7. 
Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na 
listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. 
 
Art. 8. 
1. Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki: 
1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za 
granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do 
wykonywania zawodu psychologa, 
4) odbyła podyplomowy staŜ zawodowy, pod merytorycznym nadzorem 
psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi 
odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa 
- staŜystę. 
2. Warunku określonego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, o ile umowy międzynarodowe 
stanowią inaczej. 
3. Wpisu na listę psychologów dokonuje Rada Regionalnej Izby Psychologów 
na wniosek zainteresowanego. Listę prowadzi Rada Regionalnej Izby Psychologów 
właściwa dla miejsca jego zamieszkania. Podstawą wpisu jest 
uchwała Rady Regionalnej Izby Psychologów. 
4. Wpis na listę psychologów-staŜystów następuje na wniosek zainteresowanego, 
po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1-3 i podjęciu podyplomowego 
staŜu zawodowego, w trybie określonym w ust. 3. 
 

Rozdział 8 
Przepis karny 
Art. 61. 
1. Osoba, która świadczy usługi psychologiczne, nie mając prawa wykonywania 
zawodu psychologa 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o 



postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

 

 

Czyli większość psychologów działa w tym kraju nielegalnie… nawet woj. Podlaskie, w którym jest 

takie cudo jak Regionalna Izba Psychologów…. Nie do końca.. bo regionalna izba ma pewne obowiązki 

wobec Krajowej Izby… a takowej też nie ma :> 

 

Może teraz jaśniejszym będzie o co mi chodziło w poprzednim mailu …. Co za tym idzie.. każdą opinię 

RODK można podważyć.. bo pracownikiem 

 

A teraz dalej: 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 
z dnia 3 sierpnia 2001 r. 

w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 
 

 

§ 8. 1. W ośrodku zatrudnia się: 

  1)   pracowników pedagogicznych - psychologów i pedagogów, 

  2)   lekarzy, 

  3)   pracowników administracji i obsługi. 

2. Psychologiem w ośrodku może być osoba mająca dyplom ukończenia wyższych studiów 

magisterskich z zakresu psychologii oraz co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub 

z młodzieżą społecznie niedostosowaną. 

 

Co zapewne w przypadku młodych psychologów będzie trudne… wczesniejsza ustawa 

obowiązuje od 2006 roku, więc odbywając praktykę łamał prawo…mało tego będąc zatrudnionym w 

rodk też „świadczy usługi psychologiczne” więc nadal łamie prawo. 

 

Polecam tez poczytać co musi zawierać opinia.. 

 

 

Pozdrawiam 

Krzysztof Koterzyna 

502 761 048 

 


