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Psycholog jako wolny zawód
Psychologist as a freelance professional
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STRESZCZENIE
Cel. Celem pracy jest przedstawienie tych cech zawodu psychologa, które przemawiaj¹ za zaliczeniem go do grupy tzw. zawodów
wolnych.
Pogl¹dy. Psychologia naukowa w Polsce liczy sobie ju¿ ponad sto lat. Kolejne w³adze ustawodawcze prawie przez ca³y wiek XX
regulacjê zagadnieñ zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu psychologa pozostawia³y jednak na uboczu. Taki stan rzeczy mo¿e zastanawiaæ
z kilku powodów. Po pierwsze, powstaje na naszych oczach nowa korporacja zawodowa, która ma reprezentowaæ interesy doæ prê¿nej
grupy zawodowej. Ponadto, liczba m³odych psychologów wzrasta z roku na rok, a cz³onkowie spo³eczeñstwa, przed którymi zmieniaj¹cy siê wiat stawia nowe wyzwania, coraz chêtniej z pomocy psychologów korzystaj¹.
Wnioski. Ustawa o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. obowi¹zuje od dnia
1 stycznia 2006 r. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e z faktu tego wynikaj¹ dla nas psychologów nie tylko uprawnienia, ale tak¿e liczne obowi¹zki.
SUMMARY
Objectives. The paper is aimed at presenting the psychologists job characteristics that would justify inclusion of this group among the
so-called freelance professions.
Discussion. The history of scientific psychology in Poland goes back to over a century. Regulations concerning the psychological profession were not taken under consideration by successive legislative authorities almost throughout the 1900s. The present situation seems
interesting for some reasons. Firstly, a new corporation has emerged that is to represent the interests of a quite dynamic professional group.
Moreover, the number of young psychologists increases every year, while in the Polish society facing the new challenges of transformation
there is a growing tendency to seek psychological help.
Conclusions. The Act on the Psychological Profession and Professional Self-Government of Psychologists of June 8th 2001 has been in
force since January 1st 2006. It should be remembered though that this implies not only rights but also numerous duties for those pursuing the
profession of psychology.
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POJÊCIE ZAWODU PSYCHOLOGA
Polskie prawodawstwo przyjmuje [1], ¿e zawód jest:
wynikaj¹cym z podzia³u pracy zespo³em czynnoci wykonywanych osobicie, (2) odznaczaj¹cych siê spo³eczn¹ u¿ytecznoci¹, (3) do których wykonywania niezbêdne s¹ okrelone
kwalifikacje (wiedza i/lub umiejêtnoci) oraz (4) które wykonywane s¹ systematycznie, a (5) dziêki wykonywanej
pracy uzyskiwany jest dochód. W punkcie 2444 za³¹cznika
do rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
8.12.2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci
dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania [2], jako
specjalistów nauk spo³ecznych i pokrewnych wymieniono
zawód psychologa i zawody jemu pokrewne wyró¿niaj¹c:
psychologa, psychologa klinicznego, psychoterapeutê oraz
pozosta³ych psychologów i zawody im pokrewne.
Zawód psychologa jest zaliczany do tzw. zawodów regulowanych oraz zawodów zaufania publicznego. Pierwszy z tych terminów, oznacza wykonywanie danego zawodu na w³asny rachunek, na podstawie umowy o pracê lub

w innej formie dozwolonej przez przepisy obowi¹zuj¹ce
w pañstwie, w którym ten zawód by³, jest lub ma byæ wykonywany. Kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego oznaczaj¹ natomiast wymogi okrelone przepisami
regulacyjnymi, od spe³nienia których uzale¿nione jest nabycie prawa do wykonywania zawodu [3]. Jako kryteria
przynale¿noci do przedstawicieli zawodów zaufania publicznego wymienia siê natomiast: posiadanie szczególnych cech moralnych i deontologicznych, specjalistyczne
wykszta³ceni oraz odpowiednio wysokie kwalifikacji zawodowe i dowiadczenie, niekierowanie siê w wykonywaniu zawodu kryterium zysku, ale zaspokojeniem interesu
publicznego, wykonywanie zawodu osobicie przez osoby
fizyczne, zwi¹zanie us³ugobiorcy i us³ugodawcy tajemnic¹,
istnienie korporacji zawodowej, powierzenie uprawiaj¹cym
taki zawód informacji dotycz¹cych ¿ycia prywatnego osób
korzystaj¹cych z ich us³ug, uznawanie tych informacji za
tajemnicê zawodow¹ oraz nie podleganie regu³om hierarchii urzêdniczej. Korzystanie ze wiadczeñ zawodów zaufania publicznego wystêpuje g³ównie w razie wyst¹pienia
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realnego lub potencjalnego niebezpieczeñstwa dla podstawowych dóbr jednostki (¿ycia, zdrowia, wolnoci, godnoci itd.) [4, 5].
W literaturze obecny jest tak¿e termin zawody medyczne, oznaczaj¹cy ró¿ne formy aktywnoci osób, zajmuj¹cych
siê zdrowiem w szerokim znaczeniu tego s³owa (w tym tak¿e
leczeniem zwierz¹t czy farmacj¹) [6, 7]. Moim zdaniem zawód psychologa objêty jest zakresem znaczeniowym tak¿e
tego pojêcia. W sferze wiadczeñ zdrowotnych obowi¹zuje
co prawda zasada wy³¹cznoci zawodowej, oznaczaj¹ca, ¿e
us³ugi z zakresu opieki zdrowotnej mog¹ wiadczyæ tylko
osoby spe³niaj¹ce prawem przewidziane warunki i jednoczenie legitymuj¹ce siê prawem wykonywania zawodu [8],
to jednak psychologowie te warunki spe³niaj¹1.
Ustawa o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów z dnia 08.06.2001 r. [9] nie wymienia
prawnej definicji zawodu psychologa. Definicji takiej nie
odnajdziemy równie¿ w innych aktach prawnych. Wspomniana ustawa okrela natomiast zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady organizacji i dzia³ania samorz¹du zawodowego psychologów.
Katalog kryteriów identyfikuj¹cych wolny zawód wydaje siê byæ katalogiem otwartym, a jego cechy s¹ niekiedy
ma³o czytelne. Autorzy pracy, analizuj¹c cechy zawodu
psychologa jako zawodu wolnego, oparli siê na kryteriach
zaproponowanych przez J. Jacyszyna [10]. Zostan¹ one poni¿ej przedstawione.
Regulowany charakter
O regulowanym charakterze danego zawodu decyduje
zastrze¿enie prawa jego wykonywania dla osób spe³niaj¹cych okrelone warunki, niedopuszczanie innych do jego
wykonywania oraz uzale¿nienie prawa wykonywania zawodu od wydania odpowiednich decyzji przez uprawnione
organy lub korporacje, zobowi¹zuj¹ce swoich cz³onków do
przestrzegania okrelonych przez nie standardów [3].
Takie szczegó³owe zasady i warunki zosta³y okrelone
przez ustawodawcê we wspomnianej Ustawie o zawodzie
psychologa. W art. 7 stanowi ona: Prawo wykonywania
zawodu psychologa powstaje z chwil¹ dokonania wpisu na
listê psychologów Regionalnej Izby Psychologów, art. 8
okrela natomiast warunki, których ³¹czne spe³nienie decyduje o wpisie na tak¹ listê, s¹ to: (1)uzyskanie w polskiej
uczelni dyplomu magistra psychologii lub uzyskanie za granic¹ wykszta³cenia uznanego za równorzêdne w Rzeczypospolitej Polskiej, (2) posiadanie pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych, (3) w³adanie jêzykiem polskim w mowie
i pimie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu
psychologa oraz (4) odbycie podyplomowego sta¿u zawodowego, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadaj¹cego prawo wykonywania zawodu.
Wpisu na listê psychologów dokonuje Rada Regionalnej Izby Psychologów na wniosek zainteresowanego, w³aciwa dla miejsca jego zamieszkania, w ci¹gu 30 dni od dnia
1 Redakcja nie podziela tej opinii Autorów, poniewa¿ standardowy program kszta³cenia psychologów w Polsce niestety nie
zapewnia im przygotowania do pracy na rzecz osób chorych.
Uczelnie lub kierunki kszta³cenia zapewniaj¹ce pewne teoretyczne
i praktyczne przygotowanie w tym zakresie, stanowi¹ raczej wyj¹tek ni¿ regu³ê (red.).

z³o¿enia wniosku. Podstaw¹ wpisu jest uchwa³a Rady Regionalnej Izby Psychologów
.
Osobisty udzia³
Osobisty udzia³ oznacza wykonywanie wolnego zawodu
w sposób bezporedni, anga¿uj¹c osobisty udzia³ i charakter
wiadczonych us³ug [10]. Cecha ta jest warunkiem sine qua
non wykonywania wolnych zawodów. Wyra¿a siê ona w samodzielnoci realizacji wolnego zawodu, co jednak nie przes¹dza, o koniecznoci jego wykonywania w pojedynkê. Nie
oznacza ona tak¿e, braku wspó³pracy z innymi osobami
wspieraj¹cymi przedstawicieli wolnego zawodu w jego wykonywaniu. Nie chodzi tu jednak o powierzenie wykonywania wolnego zawodu osobom trzecim, lecz o wype³nianie
czynnoci pomocniczych niezbêdnych do prawid³owego wykonywania us³ug przez przedstawicieli wolnych zawodów
(np. sekretarka, sprz¹taczka, ksiêgowa, informatyk itd.).
W przypadku zawodu psychologa omawiane kryterium
tak¿e zosta³o spe³nione. Art. 2 Ustawy o zawodzie psychologa stwierdza: Psycholog wykonuje swój zawód samodzielnie. Ustawodawca nie podaje jednak definicji legalnej
pojêcia samodzielne wykonywanie zawodu. Nale¿y wiêc
przyj¹æ, ¿e termin ten jest rozumiany na gruncie omawianej
ustawy podobnie jak w innych ustawach (np. Ustawie z dnia
05.07.1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej) oraz
w doktrynie [8].
Kwalifikowane wykszta³cenie
Przedstawiciele wolnych zawodów powinni posiadaæ
odpowiednio wysokie, specjalistyczne wykszta³cenie oraz
praktyczne przygotowanie do wykonywania okrelonych
czynnoci zawodowych. Zarówno wiedza teoretyczna jak
i praktyczne umiejêtnoci powinny byæ potwierdzone przez
uprawniony do tego organ w formie odpowiedniego dokumentu (np. dyplomu, wiadectwa, zawiadczenia, certyfikatu), na podstawie którego mo¿na wykonywaæ wolny
zawód (...). Wydaje siê równie¿, ¿e jedn¹ z cech wolnych
zawodów jest nieustanna troska o posiadany stan wiedzy,
ci¹g³a nauka oraz doskonalenie zawodowe [10].
Obydwa wymienione powy¿ej warunki zosta³y uwzglêdnione w analizowanej ustawie. Na listê psychologów wpisuje
siê bowiem osobê, która uzyska³a w polskiej uczelni dyplom
magistra psychologii lub uzyska³a za granic¹ wykszta³cenie
uznane za równorzêdne w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8,
ust. 1 pkt 1) (specjalistyczne wykszta³cenie) oraz odby³a
podyplomowy sta¿ zawodowy (umiejêtnoci praktyczne)
(art. 8, ust. 1, pkt 4). Dba³oæ o kwalifikowane wykszta³cenie w przypadku przedstawicieli omawianego zawodu wyra¿a siê tak¿e w obowi¹zku odbycia przeszkolenia, przez osoby, które zg³osi³y Radzie Regionalnej Izby Psychologów
zamiar wykonywania zawodu psychologa po up³ywie 5 lat
od ukoñczenia studiów psychologicznych i podyplomowego
sta¿u zawodowego, albo przez psychologa, który nie wykonuje zawodu przez okres d³u¿szy ni¿ 5 lat (art. 8, ust. 7).
Ustawa daje tak¿e psychologom mo¿liwoæ uzyskania
tytu³u specjalisty w okrelonej dziedzinie psychologii po
odbyciu szkolenia, okrelonego programem specjalizacji
i z³o¿eniu egzaminu pañstwowego (art. 15, ust. 1). Ponadto,
zgodnie z art. 17, ust. 1 psycholog ma prawo i obowi¹zek
doskonalenia zawodowego w ró¿nych formach kszta³cenia
podyplomowego.
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Aksjologia wykonywania wolnego zawodu
Rozumie siê przez ni¹ ogó³ norm i zasad, których stosowanie mieci siê w standardach prawno-organizacyjnych,
wypracowanych w praktyce wykonywania wolnego zawodu. Zasady te precyzuj¹ kto, gdzie, kiedy, w jakiej formie
i w jaki sposób bêdzie wolny zawód wykonywa³. Wart podkrelenia jest powtarzalny, systematyczny, ci¹g³y charakter
wykonywania wolnego zawodu, który odró¿nia go od innych form wiadczenia us³ug lub pracy jednorazowej [3].
Zawód psychologa mo¿e wykonywaæ osoba spe³niaj¹ca
wczeniej przedstawione przes³anki niezbêdne do nabycia
prawa do wykonywania tego zawodu. Wykonywanie zawodu psychologa polega na wiadczeniu us³ug psychologicznych, a w szczególnoci na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii, udzielaniu pomocy
psychologicznej (art. 4 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa). Za wykonywanie zawodu psychologa uwa¿a siê tak¿e
prowadzenie przez psychologa badañ naukowych w dziedzinie psychologii lub dzia³alnoæ dydaktyczn¹ w tym zakresie (art. 4, ust. 2 ww. ustawy).
Formy organizacyjno-prawne (wymienione w ustawie)
w jakich zawód psychologa mo¿e byæ realizowany to: prywatna praktyka psychologiczna wykonywana w formie indywidualnej dzia³alnoci gospodarczej albo w formie spó³ki
partnerskiej (art. 18, ust. 1 i 2 ustawy). Ustawa nie wymienia co prawda stosunku pracy jednak moim zdaniem nale¿y
przyj¹æ, ¿e w takiej formie zawód psychologa równie¿
mo¿e byæ wykonywany.
Struktura wykonywania wolnego zawodu
Wykonywanie wolnego zawodu nie jest procesem przypadkowym i dowolnym, bowiem istnieje uporz¹dkowany
system wiadczenia tego rodzaju us³ug [10]. Dotyczy to
opisanych wczeniej form organizacyjno-prawnych wykonywania wolnego zawodu oraz szczegó³owych ograniczeñ
i wy³¹czeñ dotycz¹cych osób wolny zawód wykonuj¹cych
np. osoba wykonuj¹ca zawód aptekarza nie mo¿e jednoczenie wykonywaæ praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej
ani weterynaryjnej (art. 5 Ustawy z dnia 19.04.1991 r.
o izbach aptekarskich) [11].
W prezentowanej ustawie o zawodzie psychologa brak
jest natomiast ograniczeñ czy wy³¹czeñ skierowanych wobec psychologów a dotycz¹cych wykonywania tego zawodu.
Niezale¿noæ zawodowa
Zdaniem niektórych autorów cecha ta oznacza, ¿e wykonywanie wolnego zawodu mo¿e i powinno siê odbywaæ
poza stosunkiem pracy [3]. Ten ostatni powoduje bowiem
uzale¿nienie od pracodawcy i ogranicza status wolnego
zawodu. K. Wojtczak [1], stwierdza natomiast, ¿e dla
okrelenia istoty wolnego zawodu nie ma znaczenia, jaki
status zawodowy ma osoba wykonuj¹ca wolny zawód, lecz
liczy siê to, jak¹ ponosi odpowiedzialnoæ (...) osobist¹,
moraln¹ i zawodow¹ za wolne i ca³kowite wykonywanie
swego zawodu.
W przypadku zawodu psychologa bardziej stosowna
wydaje siê druga z przytoczonych interpretacji niezale¿noci zawodowej. Liczni psychologowie wykonuj¹ bowiem
swój zawód w ramach stosunku pracy m.in. w zak³adach
opieki zdrowotnej, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, czy placówkach owiatowych, gdzie s¹ ca³kowicie
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niezale¿nymi organizacyjnie i merytorycznie pracownikami
w zakresie podejmowanych przez siebie decyzji, wydawanych opinii, diagnoz czy przeprowadzanej terapii itd. Ponadto art. 13 Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa [12]
mówi: Psycholog nie mo¿e akceptowaæ warunków pracy,
które ograniczaj¹ jego niezale¿noæ zawodow¹, a zw³aszcza
takich, które uniemo¿liwiaj¹ stosowanie zasad etyki zawodowej. Psycholog powinien domagaæ siê poszanowania dla
w³asnej niezale¿noci, bez wzglêdu na pozycjê jaka zajmuje
w hierarchii zawodowej. Ka¿dy psycholog ma obowi¹zek
wystêpowaæ w obronie niezale¿noci swych kolegów.
Etos zawodowy
Etyki zawodowe wyznaczaj¹ce wzory zachowañ dla
ludzi bêd¹cych w roli wykonawców danego zawodu (...), to
spisane normy odpowiadaj¹ce na pytanie, jak  ze wzglêdów moralnych  przedstawiciele danego zawodu powinni,
a jak nie powinni postêpowaæ [13]. Cecha ta wi¹¿e siê
z szeroko rozumian¹ misj¹ niektórych wolnych zawodów,
która z kolei jest uto¿samiana ze szczególnym zaufaniem
oraz osobistym charakterem relacji miêdzy przedstawicielem wolnego zawodu a jego klientem [10]. Us³ugi wykonywane w ramach zawodu wolnego s¹ zawsze adresowane do
konkretnych, indywidualnych osób. Tworzy siê wówczas
intymna wiê, oparta na wzajemnym zaufaniu i poufnoci
co do treci wzajemnych kontaktów [4].
Ponadto, Polskie Towarzystwo Psychologiczne (zwane
dalej PTP) w art. 8 pkt. 5 swojego Statutu [14], stwierdza, i¿
celem jego dzia³ania jest: ochrona profesji i etosu psychologa wyra¿aj¹ca siê trosk¹ o poziom etyczny i merytoryczny
wykonywania praktyki psychologicznej oraz dba³oci¹ o interesy osób korzystaj¹cych z us³ug psychologicznych lub
poddawanych innym oddzia³ywaniom psychologicznym.
Nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa (zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o zawodzie psychologa) jest tak¿e jednym z zadañ samorz¹du psychologów.
Stan i sposób zorganizowania
Wykonywanie wolnego zawodu odbywa siê najczêciej w oparciu o odpowiedni¹ infrastrukturê organizacyjnoprawn¹ (...), dziêki której przedstawiciele wolnych zawodów wiadcz¹ swoje us³ugi. Ustawodawca mo¿e okreliæ
normatywnie sposoby wykonywania wolnego zawodu, co
nosi nazwê reglamentacji [15]. Tak te¿ czyni w przypadku
Ustawy o zawodzie psychologa (art. 18 ust. 1 i 2, o których
pisa³am ju¿ wczeniej).
Wynagrodzenie
W doktrynie przez lata przyjmowano, ¿e wynagrodzenie osób wykonuj¹cych wolne zawody ma postaæ tzw. honorarium a nie zwyk³ego zarobku czy zap³aty za wiadczone
us³ugi. Obecnie jednak, co raz czêciej traktuje siê wynagrodzenie jako odp³atnoæ za wykonywanie us³ug z wolnym
zawodem zwi¹zanych, a nie jako dowód wdziêcznoci. Problemem staje siê tak¿e okrelenie wysokoci pobieranego
wynagrodzenia za wykonanie okrelonych us³ug [3]. Kodeks
Etyki Lekarskiej [16] w art. 66 ust. 2, stanowi na przyk³ad,
¿e w razie braku stosownych cenników lekarz powinien braæ
pod uwagê wartoæ oddanej us³ugi, poniesione koszty w³asne, swoje kwalifikacje, a tak¿e w miarê mo¿liwoci, sytuacjê
materialn¹ pacjenta. Wydaje siê, ¿e zasady te (lub do nich
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zbli¿one) powinny obowi¹zywaæ tak¿e wród przedstawicieli
innych zawodów wolnych, w tym tak¿e psychologów.
Tajemnica zawodowa
Osoby wykonuj¹ce zawody wolne s¹ zobowi¹zane do
przestrzegania tajemnicy zawodowej, która ma na celu
ochronê prawa do prywatnoci ich klientów i jest gwarancj¹ poszanowania ¿ycia prywatnego tych klientów [3].
Psycholog ma obowi¹zek zachowania w tajemnicy informacji zwi¹zanych z klientem, uzyskanych w zwi¹zku
z wykonywaniem zawodu. Obowi¹zek ten nie mo¿e byæ
ograniczony w czasie (art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy o zawodzie
psychologa). Mo¿liwe wy³¹czenia tego obowi¹zku przewiduje jedynie art. 14 ust. 3 ww. ustawy, w odniesieniu do
sytuacji zagro¿enia zdrowia, ¿ycia klienta lub innych osób
oraz w przypadku, gdy tak stanowi¹ odrêbne ustawy.
Zapis dotycz¹cy tajemnicy zawodowej obecny jest tak¿e w Ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego [17]. Jej art. 50 ust. 1 brzmi: Osoby wykonuj¹ce czynnoci wynikaj¹ce z niniejszej ustawy s¹ obowi¹zane
do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezm¹
wiadomoæ w zwi¹zku z wykonywaniem tych czynnoci,
stosownie do odrêbnych przepisów (...). Ust. 2 art. 50 ww.
ustawy podaje natomiast okolicznoci, w których zwolnienie z obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej jest dopuszczalne: Od obowi¹zku zachowania tajemnicy osoba
wymieniona w ust. 1 jest zwolniona w stosunku do: (1) lekarza sprawuj¹cego opiekê nad osob¹ z zaburzeniami psychicznymi, (2) w³aciwych organów administracji rz¹dowej
lub samorz¹dowej co do okolicznoci, których ujawnienie
jest niezbêdne do wykonywania zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej, (3) osób wspó³uczestnicz¹cych w wykonywaniu czynnoci w ramach pomocy spo³ecznej, w zakresie,
w jakim to jest niezbêdne, (4) s³u¿b ochrony pañstwa i ich
upowa¿nionych pisemnie funkcjonariuszy lub ¿o³nierzy
w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia postêpowania
sprawdzaj¹cego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Uregulowania dotycz¹ce zachowania tajemnicy zawodowej opisane s¹ tak¿e szeroko w powo³ywanym ju¿ wczeniej Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa. (art. 21,
22, 23, 24).
Tak¿e Kodeks Karny [18] i Kodeks Postêpowania Karnego [19] (art. 180) chroni¹ tajemnicê zawodow¹. Kodeks
karny w art. 266 par. 1, który brzmi: Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjêtemu na siebie zobowi¹zaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacjê, z któr¹ zapozna³ siê
w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹, wykonywan¹ prac¹, dzia³alnoci¹ publiczn¹, spo³eczn¹, gospodarcz¹ lub naukow¹
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Odpowiedzialnoæ osób wykonuj¹cych wolne zawody
Cecha ta wi¹¿e siê z odpowiedzialnoci¹ za skutki prowadzonej dzia³alnoci polegaj¹cej na wykonywaniu wolnego zawodu. Odpowiedzialnoæ ta ma zarówno charakter
maj¹tkowy jak i dyscyplinarny. Odpowiedzialnoæ maj¹tkowa jest nastêpstwem szkód wynikaj¹cych z dzia³ania lub
zaniechania. Jest to zarówno odpowiedzialnoæ deliktowa
jak i kontraktowa. W pierwszym przypadku czyn niedozwolony jest samoistnym ród³em stosunku zobowi¹zaniowego.

Ma miejsce, gdy sprawca szkody naruszy³ nakaz/zakaz obowi¹zuj¹cy go, niezale¿nie od ³¹cz¹cego go z poszkodowanym stosunkiem zobowi¹zaniowym. W przypadku odpowiedzialnoci kontraktowej taki stosunek zobowi¹zaniowy
istnieje zawsze. Szkoda wierzyciela jest wówczas nastêpstwem niewykonania lub nienale¿ytego wykonania danego
zobowi¹zania. Przedstawiciele wolnych zawodów ponosz¹
tak¿e odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹ i porz¹dkow¹. Jej
przes³anki okrelaj¹ odrêbne ustawy reguluj¹ce wykonywanie poszczególnych zawodów oraz opracowane przez
korporacje zawodowe tzw. kodeksy etyczne [10].
Ustawa o zawodzie psychologa równie¿ okrela warunki i zasady odpowiedzialnoci dyscyplinarnej przedstawicieli tego zawodu. Tematyce tej powiêcony jest rozdzia³ 4
omawianej ustawy, zawieraj¹cy przepisy okrelaj¹ce kto
i za jakie czyny podlega tej odpowiedzialnoci, jakie s¹
rodzaje kar dyscyplinarnych oraz przedstawia przebieg
postêpowania dyscyplinarnego tocz¹cego siê przed Regionaln¹ Komisj¹ Dyscyplinarn¹.
Art. 40 wymienionej ustawy przewiduje uchwalenie
przez Krajowy Zjazd Psychologów Kodeksu Etyki Zawodowej. Kodeks taki nie zosta³ jeszcze stworzony, natomiast
istnieje, cytowany ju¿ wczeniej, Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w 1991 roku. Kodeks ten stanowi podstawow¹ wyk³adniê
zasad etycznych obowi¹zuj¹cych cz³onków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do czasu uchwalenia Kodeksu
Etyki Zawodowej. Odpowiedzialnoci zawodowej psychologów powiêcony jest art. 2, 14 oraz 15 tego Kodeksu.
Samorz¹dnoæ korporacyjna
Zadaniem samorz¹dów zawodowych przedstawicieli
wolnych zawodów jest czuwanie nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu przez cz³onków, ochrona ich interesów
zawodowych oraz decydowanie o przyznawaniu prawa do
wykonywania zawodu. Temu celowi s³u¿¹ tzw. korporacje
zawodowe osób wykonuj¹cych wolne zawody. W doktrynie dominuje pogl¹d, ¿e istnienie oraz przynale¿noæ do
samorz¹du zawodowego jest warunkiem koniecznym, aby
w ogóle mówiæ o wolnym zawodzie [10].
Rozdzia³ 5, 6 oraz 8 Ustawy o zawodzie psychologa,
powiêcone s¹ zasadom tworzenia i dzia³ania samorz¹du
psychologów. Zgodnie z art. 62 ww. ustawy: Minister w³aciwy do spraw pracy w porozumieniu z istniej¹cymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami zrzeszaj¹cymi psychologów
i zwi¹zkami zawodowymi psychologów, powo³a w terminie
3 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy Komitet Organizacyjny Izb Psychologów, zwany dalej Komitetem. 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 regulaminu pierwszego Krajowego
Zjazdu Psychologów, (2) zwo³anie, zgodnie z przepisami
ustawy, pierwszych regionalnych zjazdów oraz Krajowego
Zjazdu Psychologów.
Do czasu wyboru krajowych organów samorz¹du psychologów Komitet ma uprawnienia Krajowej Rady Psychologów.
20 kwietnia 2006 r. minister w³aciwy ds. pracy powo³a³ Komitet Organizacyjny Izb Psychologów w sk³adzie
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25 osób, w tym dwóch przedstawicieli Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej oraz 23 przedstawicieli stowarzyszeñ
psychologicznych, psychoterapeutycznych i zwi¹zków zawodowych psychologów [20].
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Przedstawione powy¿ej cechy wiadcz¹ce o istocie wolnego zawodu oraz ich charakterystyki w odniesieniu do zawodu psychologa przemawiaj¹ moim zdaniem za uznaniem
tego ostatniego za zawód wolny. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e wi¹¿e siê to zarówno z przyznaniem psychologom jako
przedstawicielom zawodu wolnego wszelkich praw, jak równie¿ z na³o¿eniem obowi¹zków wynikaj¹cych w tym zakresie z polskiego ustawodawstwa.
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