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Tajemnica zawodowa psychologa ze szczególnym

uwzglêdnieniem uwarunkowañ pracy psychologa szkolnego

Mimo, i¿ ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawo-

dowym psychologów1 (dalej: z.p.s.z.p.) obowi¹zuje ju¿ blisko dziesiêæ lat, a od jej
uchwalenia up³ynê³o ponad czternaœcie lat, na jej tle pojawi³y siê tylko nieliczne judy-
katy oraz w niewielkim stopniu treœæ tej ustawy wzbudzi³a zainteresowanie doktryny
prawniczej. Jakkolwiek by³a ona przygotowywana przez œrodowisko zawodowe, które-
go dotyczy2, to jednak nie wydaje siê ona zbyt dobrze znana poszczególnym osobom
wykonuj¹cym ten zawód. Sytuacja ta musi budziæ powa¿ne zdziwienie, a nawet zanie-
pokojenie, zwa¿ywszy, w jak obfit¹ literaturê prawnicz¹ obros³y ustawy: o zawodach

lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.3, o Pañstwowym Ratownictwie Me-

dycznym z dnia 8 wrzeœnia 2006 r.4, o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r.5,
o zawodzie felczera z dnia 20 lipca 1950 r.6, o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej z dnia
15 lipca 2011 r.7 W tym miejscu podkreœliæ nale¿y, ¿e jak wynika z uzasadnienia
projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów, usta-
wodawca podejmuj¹c regulacjê zawodu psychologa chcia³ okreœliæ go jako zawód za-
ufania spo³ecznego. U¿ycie w treœci uzasadnienia projektu ustawy terminu „zaufania
spo³ecznego” musi budziæ w¹tpliwoœci, zwa¿ywszy, ¿e odwo³ano siê przy tej okazji do
tekstu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w którym mowa o „zawodach zaufania publiczne-
go”. Przypomnieæ przy tym nale¿y, ¿e Konstytucja wyraŸnie wi¹¿e zawód zaufania
publicznego z istnieniem samorz¹du zawodowego, reprezentuj¹cego osoby wyko-
nuj¹ce taki zawód i sprawuj¹cego pieczê nad jego nale¿ytym pe³nieniem w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony8.

1 Dz. U. 2001, Nr 73, poz. 763 ze zm.
2 Akcentuje to uzasadnienie projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym

psychologów, druk Sejmowy Sejmu RP III kadencji nr 1302.
3 T.j. Dz. U. 2015, poz. 464 ze zm.
4 T.j. Dz. U. 2013, poz. 757 ze zm.
5 T.j. Dz. U. 2014, poz. 1429 ze zm.
6 T.j. Dz. U. 2012, poz. 1133 ze zm.
7 T.j. Dz. U. 2014, poz. 1435 ze zm.
8 W kwestii pojêcia zawodu zaufania publicznego zob. M. Kulesza, Pojêcie zaufania publiczne-

go, w: Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wol-
noœæ wykonywania zawodu. Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Polityki



W literaturze nie budzi w¹tpliwoœci to, ¿e zawodami zaufania publicznego, w rozu-
mieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji, s¹ zawody, których wykonywanie ³¹czy siê z przyj-
mowaniem informacji dotycz¹cych sfery ¿ycia osobistego, a nawet intymnego innych
ludzi. Zorganizowanie takiego zawodu w korporacjê samorz¹dow¹, z konstytucyjnie
za³o¿onym istnieniem pieczy nad jego wykonywaniem, z pewnoœci¹ w okreœlonym
stopniu niweluje niepewnoœæ jednostki zawsze przecie¿ wystêpuj¹c¹ przy powierzaniu
informacji osobistych osobie trzeciej. Podkreœla siê, ¿e ³¹czy siê to z obowi¹zkiem za-
chowania tajemnicy tych informacji, powi¹zanej tradycyjnie z odpowiednim immuni-
tetem spo³ecznie akceptowanym9. Zauwa¿a siê przy tym, ¿e od zawodu zaufania
publicznego wymaga siê spe³nienia takich kryteriów jak regulowany charakter, posia-
dania zdolnoœci do autoregulacji i samoregulacji, umiejêtnoœæ okreœlenia standardów
postêpowania, posiadanie kodeksu etycznego oraz rzeczywiste funkcjonowanie zawo-
du w praktyce10. Uznaje siê tak¿e, ¿e charakterystyczne dla zawodów zaufania publicz-
nego jest to, ¿e nie podlegaj¹ one regu³om hierarchii urzêdniczej, wykonuj¹cy je
podlegaj¹ sformalizowanym normom etyki zawodowej, nie narzucanej z zewn¹trz,
a kszta³towanej przez korporacjê. Wskazuje siê tak¿e na koniecznoœæ oddzielenia sa-
morz¹du zawodu zaufania publicznego od samorz¹du gospodarczego11. Podnosi siê
przy tym, ¿e zaufanie publiczne mog¹ uzyskaæ œrodowiska zawodowe wykazuj¹ce ko-
nieczn¹ spoistoœæ moraln¹ deontologiczn¹ i organizacyjn¹. Zastrzega siê przy tym, ¿e
jeœli okreœlone œrodowisko zawodowe nie spe³nia tych kryteriów, to nie nale¿y organi-
zowaæ go w samorz¹d, a zadania publiczne powierzyæ raczej organizacjom lub stowa-
rzyszeniom zawodowym.

Judykatura doœæ mocno podkreœla, ¿e jednoczesne wype³nianie funkcji, o których
mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji, nie jest wolne od napiêæ czy wrêcz konfliktów miê-
dzy partykularnymi interesami grupy wykonuj¹cej okreœlony zawód, a interesem pub-
licznym, w granicach którego i dla którego ochrony samorz¹d sprawuje pieczê nad
nale¿ytym wykonywaniem tego zawodu. Nie zmienia to jednak istoty samorz¹du zawo-
dowego. Zawiera siê ona w obowi¹zku harmonijnego ³¹czenia wspomnianych funkcji.
Postanowienia Konstytucji, jak stwierdzono, nale¿y bowiem rozumieæ w ten sposób, ¿e
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Spo³ecznej i Zdrowia Senatu RP przy wspó³udziale Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej pod pa-
tronatem Marsza³ka Senatu RP Longina Pastusiaka 8 kwietnia 2002 r., Warszawa 2002, s. 27; H. Iz-
debski, Sprawowanie pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu przez samorz¹dy zawodowe, w:
Zawody zaufania publicznego…, s. 134; W. J. Wo³piuk, Zawód zaufania publicznego z perspektywy
prawa konstytucyjnego, w: Zawody zaufania publicznego…, s. 19; ten¿e, Samorz¹d zaufania publicz-
nego a interes publiczny, Warszawa 2002, s. 131; K. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja.
Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznañ 1999, s. 29–171; tej¿e, Reglamen-
tacja zawodów zaufania publicznego ze wzglêdu na prawn¹ formê ich wykonywania w œwietle roz-
wi¹zañ polskich i pañstw cz³onkowskich Wspólnot Europejskich, Warszawa 2002, s. 157; J. Smar¿,
Definiowanie pojêcia „zawód zaufania publicznego”, „Studia Prawnicze” 2012, nr 3, s. 123–155.
W kwestii medycznych zawodów zaufania publicznego zob. D. Karkowska, Zawody medyczne, War-
szawa 2012, s. 263–298.

9 P. Sarnecki, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 29 maja 2001, I CKN 1217/98, „Palestra”
2002, nr 5–6, s. 185.

10 H. Izdebski, Sprawowanie pieczy…, s. 34.
11 J. Hausner, D. D³ugosz, Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego, w: Zawody zaufania

publicznego…, s. 119.



samorz¹d zawodowy ma nie tyle eliminowaæ czy niwelowaæ partykularne interesy
osób wykonuj¹cych zawody zaufania publicznego, ile zmierzaæ do ich uzgodnienia
z interesem publicznym. Mo¿e to, jak stwierdza w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 maja
2001 r. Trybuna³ Konstytucyjny, poci¹gaæ za sob¹ koniecznoœæ wprowadzenia ca³ego
szeregu ograniczeñ, zarówno w zakresie wolnoœci wykonywania zawodu, jak i wolno-
œci podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli z tak¹ dzia³alnoœci¹ wykonywanie
zawodu mia³oby siê wi¹zaæ. Trybuna³ przy tym bardzo mocno podkreœli³, ¿e nie ka¿dy
samorz¹d zawodowy, jest tym samorz¹dem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytu-
cji. Jest nim tylko taki, który nie zajmuje siê wy³¹cznie ochron¹ interesów indywidual-
nych i zbiorowych swoich cz³onków, lecz tak¿e sprawuje nadzór nad nale¿ytym
i sumiennym wykonywaniem zawodu oraz ustanawia obowi¹zuj¹ce zasady etyki i de-
ontologii tego zawodu, a tak¿e wspó³pracuje z odpowiednimi szko³ami wy¿szymi i to-
warzystwami naukowymi w zakresie kszta³cenia i przygotowania zawodowego.
Trybuna³ bardzo mocno podkreœli³, ¿e nale¿yte wykonywanie konstytucyjnych funkcji
samorz¹du zawodowego wymaga zapewnienia mu mo¿liwoœci nie tylko decydowania
o tym, kto mo¿e wykonywaæ dany zawód, ale tak¿e kontrolowania sposobu jego wyko-
nywania12. Stanowisko Trybuna³u zbie¿ne jest z pogl¹dami doktryny, wskazuj¹cej, i¿
nadanie pewnym zawodom charakteru zawodów zaufania publicznego, oznacza usta-
wow¹ dopuszczalnoœæ nak³adania pewnych ograniczeñ w zakresie konstytucyjnej wol-
noœci dostêpu do zawodu i jego wykonywania oraz objêcie osób wykonuj¹cych takie
zawody obowi¹zkiem przynale¿noœci do samorz¹du zawodowego13.

Fakt, i¿ ustawodawca zmierza³ ku temu, aby ukszta³towaæ zawód psychologa jako
zawód zaufania publicznego w konsekwencji niejako wymusza³ stworzenie samorz¹du
zawodowego, którego jednostkami organizacyjnymi sta³y siê Krajowa Izba Psycholo-
gów oraz Regionalne Izby Psychologów. W rezultacie koniecznym by³o tak¿e okreœlenie
zasad odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej oraz sformu³owanie obowi¹zków ci¹¿¹cych
na osobach wykonuj¹cych zawód psychologa, a tak¿e wskazanie jakie osoby mog¹ wy-
konywaæ ten zawód. Wa¿nym elementem tych regulacji jest kwestia tajemnicy zawo-
dowej. Obowi¹zek strze¿enia tajemnicy zawodowej na³o¿ono w przepisach prawa na
przedstawicieli ró¿nych zawodów, zw³aszcza prawniczych i medycznych. Warto jed-
nak zauwa¿yæ, ¿e w przepisach prawa nie zdefiniowano pojêcia „tajemnicy zawodo-
wej”, ani tajemnicy w ogóle. Wyj¹tkiem jest treœæ art. 147 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
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12 Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 maja 2001 r., sygn. akt K 37/00, Orzecznictwo Trybu-
na³u Konstytucyjnego 2001, nr 4, poz. 86.

13 J. Smar¿, Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia samorz¹dów zawodowych, „Studia Praw-
nicze” 2013, nr 3, s. 5–40. Wypada zauwa¿yæ, ¿e w doktrynie sformu³owano te¿ pogl¹d, ¿e koniecz-
noœæ sprawowania pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu, nie wymaga ograniczania
wolnoœci zrzeszania siê. Por. M. Zubik, Glosa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
23 kwietnia 2008, sygn. akt SK 16/07, „Przegl¹d Sejmowy” 2008, nr 6, s. 234–242. W orzecznic-
twie Trybuna³u Konstytucyjnego wyakcentowano, ¿e ustrojodawca dopuszcza nie tylko odrêbne
samorz¹dy dla poszczególnych zawodów, ale tak¿e powo³ywanie kilku samorz¹dów dla tego same-
go zawodu, które np. ró¿ni³yby siê pod wzglêdem œwiatopogl¹dowym. Taki pluralizm musia³by
mieæ jednak na celu ochronê interesu publicznego i wynikaæ z przekonania ustawodawcy, ¿e interes
ten bêdzie lepiej chroniony przez kilka samorz¹dów dla danego zawodu ni¿ przez jedn¹ organiza-
cjê. Zob. uzasadnienie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 18 paŸdziernika 2010 r. OTKA 2010,
nr 8, poz. 76.



o obrocie instrumentami finansowymi14, art. 35 i 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych15 oraz art. 2 pkt 10 ustawy z 26 paŸdziernika 2000 r.
o gie³dach towarowych16. Wiele aktów normatywnych odwo³uje siê do tajemnicy za-
wodowej, ale terminu tego nie definiuje17. W literaturze stwierdza siê, ¿e „kluczem do
definicji tajemnicy jest niejawnoœæ, która wyznacza zarówno jej granice jak i treœæ”18.
Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e ugruntowany niegdyœ w literaturze podzia³ tajemnic na
pañstwowe i s³u¿bowe straci³ swoj¹ aktualnoœæ wraz z uchyleniem przez art. 90 nie-
obowi¹zuj¹cej ju¿ ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych19

ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej20. Obo-
wi¹zuj¹ca ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych21 operuje ter-
minem „informacje niejawne”, które dzieli na opatrzone klauzul¹ „œciœle tajne” (art. 5
ust. 1), „tajne” (art. 5 ust. 2) oraz „zastrze¿one” (art. 5 ust. 3).
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14 T.j. Dz. U. 2014, poz. 94 ze zm. W przywo³anym przepisie stwierdzono, ¿e tajemnica zawodo-
wa obejmuje informacjê uzyskan¹, przez osobê wymienion¹ w art. 148 ust. 1 tej¿e ustawy, w zwi¹zku
z podejmowanymi czynnoœciami s³u¿bowymi w ramach pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub
w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, dotycz¹c¹ chronionych prawem interesów
podmiotów dokonuj¹cych czynnoœci zwi¹zanych z obrotem instrumentami finansowymi lub innych
czynnoœci w ramach regulowanej ustaw¹ dzia³alnoœci objêtej nadzorem Komisji lub zagranicznego
organu nadzoru, jak równie¿ dotycz¹c¹ czynnoœci podejmowanych w ramach wykonywania tego nad-
zoru, w szczególnoœci informacjê zawieraj¹c¹: dane osobowe strony umowy lub innej czynnoœci
prawnej; treœæ umowy lub przedmiot czynnoœci prawnej; dane o sytuacji maj¹tkowej strony umowy,
w tym oznaczenie rachunku papierów wartoœciowych, innego rachunku, na którym zapisywane s¹ in-
strumenty finansowe niebêd¹ce papierami wartoœciowymi, lub rachunku pieniê¿nego s³u¿¹cego do
obs³ugi tych rachunków, liczbê i oznaczenie instrumentów finansowych oraz wartoœæ œrodków zgro-
madzonych na tych rachunkach; oznaczenie rachunku zbiorczego, liczbê i oznaczenie zapisanych na
nim instrumentów finansowych oraz dane osób uprawnionych z tych instrumentów finansowych.

15 T.j. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm. W przywo³anych przepisach mowa o tajemnicy skarbowej,
której treœæ znalaz³a tak¿e odbicie w art. 196 § 2 i art. 293–305 ustawy z dnia 29 sierpnia 1996 r. ordy-
nacja podatkowa, t.j. Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm. Warto zauwa¿yæ, ¿e ta ostatnia ustawa odró¿nia ta-
jemnicê skarbow¹ od tajemnicy zawodowej, aczkolwiek podzia³ ten nie jest precyzyjny.

16 T.j. Dz. U. 2014, poz. 197 ze zm. W przywo³anym przepisie stwierdzono, ¿e pod pojêciem ta-
jemnicy zawodowej rozumie siê informacjê uzyskan¹ przez osobê wymienion¹ w art. 53 ust. 1
w zwi¹zku z czynnoœciami s³u¿bowymi, zatrudnieniem, stosunkiem zlecenia lub innym stosunkiem
prawnym o podobnym charakterze, dotycz¹c¹ gie³dowego obrotu towarami gie³dowymi lub czynno-
œci wynikaj¹cych z uczestnictwa w tym obrocie, albo dzia³alnoœci podmiotów podlegaj¹cych nadzo-
rowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „Komisj¹”, je¿eli nieuprawnione ujawnienie takiej
informacji mog³oby naraziæ na szkodê interes pañstwa, interes publiczny lub prawnie chroniony inte-
res osoby fizycznej lub prawnej, b¹dŸ jednostki organizacyjnej, której ta informacja dotyczy, a w szcze-
gólnoœci informacjê zawieraj¹c¹: dane osobowe klienta, inwestora, strony umowy, czynnoœci lub
transakcji, treœæ umowy i przedmiot czynnoœci lub transakcji, dane o sytuacji maj¹tkowej osób, o któ-
rych mowa w lit. a, w tym oznaczenie rachunku lub rejestru towarów gie³dowych lub rachunku pie-
niê¿nego oraz stany tych rachunków.

17 Przyk³adem mo¿e byæ, art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182.

18 Zob. M. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym, War-
szawa 1972, s. 5; tak¿e M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym,
Warszawa 2007, s. 16.

19 T.j. Dz. U. 2005, Nr 196, poz. 1631 ze zm.
20 Dz. U. 1982, Nr 40, poz. 271 ze zm.
21 Dz. U. 2010, Nr 182, poz. 1228 ze zm.



W starszej literaturze podejmowano próby wyró¿nienia obok tajemnic pañstwowej
i s³u¿bowej, tajemnicy zawodowej i funkcyjnej22. Podzia³ ten wraz z uchyleniem
ustawy o tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej oraz z racji niezbyt jasnych kryteriów,
a tak¿e nieroz³¹cznoœci tajemnic, wydaje siê niezbyt przystaj¹cy do obecnego stanu
prawnego. Próbowano tak¿e zast¹piæ pojêcie tajemnicy zawodowej, funkcyjnej i s³u¿-
bowej w œlad za doktryn¹ niemieck¹, terminem „tajemnicy cudzej”23. Nie zda³o to
jednak egzaminu. Staraj¹c siê okreœliæ zakres tajemnicy zawodowej, nawi¹zuje siê
zwykle do kryterium formalnego, a wiêc do okolicznoœci uzyskania wiadomoœci.
Wskazuje siê przy tym, ¿e s¹ to wiadomoœci powziête z wykonywaniem przez kogoœ
zawodu i mog¹ dotyczyæ ¿ycia osobistego i rodzinnego jednostki, jej aktywnoœci
spo³ecznej b¹dŸ publicznej. Niepowodzeniem, jak wykaza³ M. Rusinek, koñcz¹ siê
jednak próby zmierzaj¹ce do wyznaczenia zakresu tajemnicy zawodowej wed³ug
kryterium treœci wiadomoœci24.

�ród³em tajemnicy zawodowej mog¹ byæ z jednej strony przepisy ustawy, z drugiej,
normy etyczne25. Tajemnicê zawodow¹ psychologa normuj¹ z jednej strony przepisy
prawne wspomnianej ustawy o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym
psychologów, z drugiej normy etyczne zawarte w Kodeksie etyczno-zawodowym
psychologa26 oraz w Kodeksie etycznym psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego27.
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22 B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy…, s. 12; J. Sawicki, Tajemnica zawodowa lekarza
i dziennikarza w prawie karnym, Warszawa 1960, s. 23 i 29.

23 B. Kunicka-Michalska, Ochrona tajemnicy…, s. 18, w nawi¹zaniu do koncepcji R. Maurach,
Deutsches Strafrecht, Besonderer Teil, Karlsruhe 1959, s. 153.

24 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa…, s. 23.
25 W literaturze podnosi siê niekiedy, ¿e wymóg zachowania tajemnicy mo¿e wynikaæ ze zobo-

wi¹zania, wi¹¿¹cego przedstawiciela danego zawodu, a wiêc umowy cywilnoprawnej. O takim Ÿródle
tajemnicy mo¿na mówiæ jedynie wówczas, gdy w odniesieniu do okreœlonego zawodu brak jest norm
prawnych lub etycznych, z których wynika³by taki obowi¹zek. Zauwa¿a siê wszak¿e, ¿e wymóg dys-
krecji wynikaj¹cy z umowy cywilnoprawnej nie zawsze mo¿e spe³niaæ swoj¹ spo³eczn¹ funkcjê. Sta-
nie siê tak w sytuacji, gdy umowny obowi¹zek zachowania powierzonej tajemnicy bêdzie sprzeczny
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Zob. E. Plebanek, M. Rusinek, Ujawnienie tajemnicy zawodo-
wej w procesie karnym, a odpowiedzialnoœæ karna, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”
2007, z. 1, s. 73–100. Wskazuje siê, ¿e niekiedy Ÿród³em tajemnicy mo¿e byæ treœæ art. 23 k.c., jednak
zwykle podkreœla siê, ¿e nie mo¿e on byæ uto¿samiany z nakazem dyskrecji, który móg³by byæ zakwa-
lifikowany jako tajemnica zawodowa. Zob. w tym przedmiocie M. Safjan, Problemy prawne tajemni-
cy lekarskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1995, nr 1, s. 13.

26 Kodeks ten w obecnej wersji zosta³ zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 r., a wiêc jeszcze przed uchwaleniem ustawy
z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów.

27 Kodeks ten zosta³ przyjêty na Walnym Zgromadzeniu Cz³onków Sekcji Naukowej Psychotera-
pii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 8 grudnia 2000 r., oraz na Walnym Zgromadze-
niu Cz³onków Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 3 marca 2001 r.
Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e cz³onkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i psychotera-
peutami s¹ tak¿e psychologowie. Wypada podkreœliæ, ¿e w Polsce zawód psychoterapeuty nie zosta³
nale¿ycie uregulowany przez prawo. Przygotowywana jest ustawa o niektórych zawodach medycz-
nych zasadach uzyskiwania tytu³u specjalisty w innych dziedzinach maj¹cych zastosowanie w ochro-
nie zdrowia, której zakresem przedmiotowym maj¹ byæ objêci obok fizjoterapeutów, logopedów,
masa¿ystów, protetyków s³uchu, ratowników medycznych, techników dentystycznych, farmaceu-
tycznych, terapeutów zajêciowych i innych tak¿e psychoterapeuci. W treœci art. 24 ust. 1–4 projektu



W treœci art. 14 ust. 1 z.p.s.z.p. stwierdzono, ¿e psycholog ma obowi¹zek zachowa-
nia w tajemnicy informacji zwi¹zanych z klientem uzyskanych w zwi¹zku z wykony-
waniem zawodu. W ust. 3 tego¿ przepisu wskazano, ¿e nie stosuje siê tej regulacji,,
w sytuacji, gdy powa¿nie jest zagro¿one zdrowie b¹dŸ ¿ycie klienta, ewentualnie in-
nych osób oraz wtedy, gdy tak stanowi¹ ustawy. W p³aszczyŸnie postêpowania karnego
zakres tajemnicy zawodowej sprowadza siê do tzw. bezwzglêdnych i wzglêdnych
zakazów dowodowych. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e bezwzglêdne zakazy dowodowe for-
mu³uje art. 178 pkt 1–2 k.p.k. stwierdzaj¹c, ¿e nie wolno przes³uchiwaæ w charakterze
œwiadków obroñcy albo adwokata lub radcy prawnego dzia³aj¹cego na podstawie
art. 245 § 1 k.p.k. co do faktów, o których dowiedzia³ siê on udzielaj¹c porady prawnej
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ustawy z 2012 r. wskazano, ¿e osoba wykonuj¹ca zawód medyczny ma obowi¹zek zachowania w ta-
jemnicy informacji zwi¹zanych z pacjentem uzyskanej w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu oraz, ¿e
treœci¹ tej tajemnicy zwi¹zani s¹ po œmierci pacjenta, przy czym nie mog¹ podawaæ do publicznej wia-
domoœci danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê pacjenta bez jego zgody. Wskazano tak¿e, ¿e obo-
wi¹zku zachowania w tajemnicy informacji zwi¹zanych z pacjentem nie stosuje siê, gdy tak stanowi¹
przepisy innych ustaw, zachowanie tajemnicy mo¿e stanowiæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdro-
wia pacjenta lub innych osób; pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyra¿¹ zgodê na ujawnienie
tajemnicy; zachodzi potrzeba przekazania niezbêdnych informacji o pacjencie zwi¹zanych z udziela-
niem œwiadczeñ zdrowotnych osobom uczestnicz¹cym w udzielaniu tych œwiadczeñ; jest to niezbêd-
ne do praktycznej nauki zawodów medycznych; jest to niezbêdne dla celów naukowych. Zob.
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/puzawmedyczbe_23022010.pdf, 27.12.2015,
18:08. Odrêbnym kodeksem etyki zawodowej psychoterapeuty pos³uguje siê Polska Federacja Psy-
choterapii. W jego treœci, w § 7 stwierdzono, ¿e: psychoterapeuta jest zobowi¹zany do zachowania
poufnoœci dotycz¹cej wszystkich informacji, w jakich posiadanie wszed³ w zwi¹zku z wykonywa-
niem psychoterapii; je¿eli istniej¹ okolicznoœci ograniczaj¹ce zachowanie poufnoœci psychoterapeuta
informuje o tym pacjentów/klientów przed rozpoczêciem dzia³añ zawodowych oraz wtedy, gdy poja-
wia siê taka koniecznoœæ; psychoterapeuta omawia poufne informacje dotycz¹ce psychoterapii czy
superwizji jedynie z psychoterapeutami, psychiatrami, psychologami w szczególnie uzasadnionych
okolicznoœciach i w niezbêdnym zakresie, zachowuj¹c anonimowoœæ pacjenta/klienta, jeœli to mo¿li-
we. W przypadku, gdy klient utraci³ zdolnoœæ samokontroli psychoterapeuta podejmuje interwencjê
maj¹c¹ na celu zminimalizowanie, b¹dŸ wyeliminowanie zagro¿enia; dokonywanie zapisów na
wszelkich noœnikach przekazu informacji podczas terapii wymaga zgody pacjenta/klienta albo pi-
semnej zgody jego prawnego pe³nomocnika; w przypadku, kiedy psychoterapeuta chce siê po-
s³u¿yæ informacjami o pacjencie/kliencie w wyk³adach lub publikacjach, musi uzyskaæ na to jego
zgodê i zadbaæ o to, by pacjent/klient nie zosta³ zidentyfikowany. Psychoterapeuta jest zobo-
wi¹zany do zapewnienia anonimowoœci pacjenta/klienta poprzez zmianê jego imienia, nazwiska
i innych danych, zastosowanie ró¿nych form kamufla¿u w opisie pacjenta/klienta, omawiaj¹c
jego problem; konsultuj¹c, superwizuj¹c czy bior¹c udzia³ w profesjonalnych wyst¹pieniach
dotycz¹cych swoich pacjentów/klientów przekazuje jedynie takie informacje, które nie umo¿li-
wiaj¹ identyfikacji pacjenta/klienta; w przypadku, kiedy publiczne lub prywatne instytucje zwróc¹
siê z pisemnym wnioskiem o udostêpnienie informacji dotycz¹cych pacjenta/klienta, psychotera-
peuta stosuje siê do obowi¹zuj¹cych przepisów prawa w tym zakresie. W takim przypadku psycho-
terapeuta podejmuje na ten temat rozmowê z pacjentem/klientem i dzia³a w sposób najbardziej
korzystny dla procesu terapeutycznego; nawi¹zuj¹c kontakt z pacjentem/klientem, w ¿yciu którego
mog¹ zaistnieæ okolicznoœci wyj¹tkowe ograniczaj¹ce jego odpowiedzialnoœæ za siebie, psychote-
rapeuta prosi o wskazanie przez pacjenta/klienta innej osoby, do której bêdzie móg³ on siê zwróciæ
w sytuacji kryzysowej; psychoterapeuta jest zobowi¹zany do ochrony autonomii pacjenta/klienta
i zagwarantowanie mu dyskrecji tak¿e w sytuacjach, gdy proces terapeutyczny stanowi czêœæ
szerszych dzia³añ leczniczych podjêtych wobec pacjenta/klienta na polecenie instytucji pañstwo-
wych lub organizacji spo³ecznych. Zob. http://www.psychoterapia-polska.org/kodeks-etyczny-pfp,
27.12.2015, 18:16.



lub prowadz¹c sprawê, duchownego, co do faktów, o których dowiedzia³ siê on przy
spowiedzi. Ponadto z mocy art. 178a k.p.k. nie wolno przes³uchiwaæ jako œwiadka me-
diatora, co do faktów, o których dowiedzia³ siê od oskar¿onego lub pokrzywdzonego,
prowadz¹c postêpowanie mediacyjne z wy³¹czeniem informacji o przestêpstwach,
o których mowa w art. 240 § 1 k.k. Ponadto z mocy art. 108 k.p.k. nie jest dopuszczalne
zwolnienie od zachowania w tajemnicy przebiegu narady i g³osowania nad orzecze-
niem w sprawie karnej. Nie wolno tak¿e z mocy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego28 przes³uchiwaæ osoby zobowi¹zane do za-
chowania tajemnicy z mocy tej ustawy jako œwiadków na okolicznoœæ wypowiedzi
osoby, wobec której podjêto czynnoœci wynikaj¹ce z tej ustawy, co do pope³nienia
przez ni¹ czynu zabronionego pod groŸb¹ kary, w tym do lekarzy wykonuj¹cych czyn-
noœci bieg³ego. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e takie osoby zwalniane s¹ od obowi¹zku
zachowania tajemnicy w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia postêpowania
sprawdzaj¹cego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych w stosunku
do Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, S³u¿by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, Policji, ¯andarmerii Wojskowej, S³u¿by Wiêziennej, Biura Ochrony Rz¹du i ich
upowa¿nionych pisemnie funkcjonariuszy. Ponadto zaœ wobec policjanta upowa¿nio-
nego pisemnie przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, prowadz¹cego czyn-
noœci operacyjno-rozpoznawcze, w zakresie poszukiwañ i identyfikacji osób. Warto
zauwa¿yæ, ¿e zakres przedmiotowy tajemnicy okreœlonej w art. 50 ustawy o ochronie

zdrowia psychicznego jest szerszy od zakresu tajemnicy przewidzianej w art. 40 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, gdy¿ tajemnic¹ „psychiatryczn¹” objête s¹
wszystkie informacje powziête w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci, a w ustawie
o zawodach lekarza i lekarza dentysty tajemnica ta obejmuje jedynie informacje
zwi¹zane z pacjentem, a uzyskane w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu lekarza29.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e przy wykonywaniu zespo³owej opinii o stanie zdrowia psychicz-
nego oskar¿onego bierze zwykle udzia³ psycholog, aczkolwiek, jego opinia nie mo¿e
dotyczyæ tego czy oskar¿ony w chwili pope³nienia czynu mia³ zdolnoœæ rozumienia
znaczenia czynu i pokierowania swoim postêpowaniem. Niemniej opinia psychologa
jest opini¹ osoby, która wykonuje czynnoœci wynikaj¹ce z ustawy o ochronie zdrowia

psychicznego i z tej racji psycholog jest obowi¹zany do zachowania w tajemnicy
wszystkiego, o czym powzi¹³ wiadomoœæ w zwi¹zku z wykonywaniem tych czynnoœci
i nie mo¿e byæ przes³uchiwany jako œwiadek, na okolicznoœæ wypowiedzi osoby, wo-
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28 T.j. Dz. U. 2011, Nr 231, poz. 1375 ze zm.
29 Zob. A. Augustynowicz, Lekarz psychiatra jako œwiadek w postêpowaniu karnym, „Prawo

i Medycyna” 2013, z. 3–4, s. 89–106. W literaturze podkreœla siê, ¿e lekarz psychiatra wykonuj¹cy
czynnoœci bieg³ego nie mo¿e byæ przes³uchiwany na okolicznoœci, o których dowiedzia³ siê od pa-
cjenta. Podkreœla siê te¿, ¿e z³o¿one wobec bieg³ego albo lekarza udzielaj¹cego pomocy medycznej
oœwiadczenia oskar¿onego dotycz¹ce zarzucanego mu czynu, nie mog¹ stanowiæ dowodu (art. 199
k.p.k.). Wspomniany zakaz jak wskazuje Z. Kwiatkowski dotyczy tak¿e sytuacji kiedy osoba, wobec
której podjêto czynnoœci wynikaj¹ce z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dopuœci³a siê czynu
zabronionego, stanowi¹cego wykroczenie. Zob. Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w postêpowaniu
w sprawach o wykroczenia, „Przegl¹d S¹dowy” 2004, nr 1, s. 149. Por. tak¿e Z. Kwiatkowski, Zakazy
dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005, s. 182–185.



bec której powziêto czynnoœci wynikaj¹ce z tej ustawy, co do pope³nienia przez takow¹
osobê czynu zabronionego pod groŸb¹ kary. Zauwa¿yæ jednak wypada, ¿e zakaz dowo-
dowy sformu³owany w treœci art. 52 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie obej-
muje informacji, które lekarz uzyska³ w wyniku w³asnych obserwacji. Mog¹ to byæ
informacje dotycz¹ce zachowania i wygl¹du pacjenta podczas wizyty np. w dniu
pope³nienia przestêpstwa30. Stwierdzenie to odnosi siê równie¿ do obserwacji poczy-
nionych przez psychologa.

Nie zawsze oczywiœcie psycholog wystêpowaæ bêdzie jako osoba, która powziê³a
pewne informacje od pacjenta, wykonuj¹c czynnoœci wynikaj¹ce z ustawy o ochronie

zdrowia psychicznego. We wszystkich pozosta³ych sprawach, traktowana byæ musi
jako osoba zobowi¹zana do zachowania tajemnicy zwi¹zanej z wykonywaniem zawo-
du lub funkcji. Dlatego te¿ w myœl art. 180 § 1 k.p.k. mo¿e on odmówiæ zeznañ co do
okolicznoœci, na które rozci¹ga siê ten obowi¹zek. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e s¹d lub
prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci mo¿e zwolniæ takie osoby od obowi¹z-
ku zachowania tajemnicy, je¿eli ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej. Zauwa¿yæ
tak¿e nale¿y, ¿e na postanowienie w przedmiocie zwolnienia z zachowania tajemnicy
przys³uguje za¿alenie. Powy¿sze stwierdzenia pozwalaj¹ na konstatacje, ¿e zakres ta-
jemnicy zawodowej psychologa w postêpowaniu karnym jest doœæ szeroko okreœlony
i silnie strze¿ony, aczkolwiek tajemnica psychologa nie zosta³a wymieniona w treœci
art. 180 § 2 k.p.k. obok tajemnicy, notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy
podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej. Tak wiêc psychologa nie
dotyczy treœæ wspomnianego przepisu i nie nale¿y on do grupy osób, które mog¹ byæ
przes³uchiwane co do faktów objêtych tajemnic¹ tylko wtedy, gdy jest to niezbêdne dla
dobra wymiaru sprawiedliwoœci, a okolicznoœæ ta nie mo¿e byæ ustalona na podstawie
innego dowodu. Niemniej psycholog w pewnych sytuacjach objêty zostaje, jak stwier-
dzono wy¿ej, tajemnic¹ wynikaj¹c¹ z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która
daje wiêksz¹ ochronê zachowania tajemnicy ni¿ przepisy odnosz¹ce siê do tajemnicy
notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego itd. Warto zauwa¿yæ, ¿e psycholog jest oczy-
wiœcie zwolniony od obowi¹zku zachowania tajemnicy, je¿eli powziêta przez niego in-
formacja dotyczy przestêpstw, o których mowa w art. 240 § 1 k.k. Ma wiêc on
obowi¹zek poinformowaæ o karalnym przygotowaniu albo usi³owaniu lub dokonaniu
czynów zabronionych w postaci eksterminacji, zamachu przeciwko ludzkoœci, stoso-
wania œrodków masowej zag³ady lub zakazanych przez prawo miêdzynarodowe, wy-
twarzaniu ich, gromadzeniu, nabywaniu, zbywaniu, przechowywaniu, przewo¿eniu
lub przesy³aniu oraz prowadzeniu badañ maj¹cych na celu wytwarzanie lub stosowanie
takich œrodków oraz o czynach z art. 122–124 k.k., zamachu stanu, dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do usuniêcia przemoc¹ konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej,
szpiegostwie, zamachu na ¿ycie prezydenta, zamachu terrorystycznym, zabójstwie,
sprowadzeniu zdarzenia zagra¿aj¹cego ¿yciu lub zdrowiu wielu osób, piractwie, bez-
prawnemu pozbawieniu wolnoœci wreszcie wziêciu lub przetrzymywaniu zak³adnika
– s³owem wszystkich czynów objêtych treœci¹ art. 240 k.k. – i ma obowi¹zek poinfor-
mowaæ organy powo³ane do œcigania przestêpstw.
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30 A. Augustynowicz, Lekarz psychiatra jako œwiadek…, s. 89–106.



Tajemnica zawodowa obowi¹zuje psychologa, niezale¿nie od tego czy œwiadczy
on swoje us³ugi ludziom chorym, czy te¿ zdrowym, wykonuj¹c badania diagnostyczne,
w oparciu o które, okreœlone osoby mog¹ byæ dopuszczane do wykonywania takiego
czy innego zawodu31. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e ujawnienie przez psychologa lub
wykorzystanie wbrew przepisom lub przyjêtemu na siebie zobowi¹zaniu tajemnicy,
z któr¹ zapozna³ siê on w zwi¹zku z pe³nion¹ funkcj¹, wykonywan¹ prac¹, dzia³alno-
œci¹ publiczn¹, gospodarcz¹ lub naukow¹ podlega karze w myœl art. 266 § 1 k.k.32 Tru-
izmem jest stwierdzenie, ¿e poufnoœæ ma ogromne znaczenie w wykonywaniu zawodu
psychologa, szczególnie w psychoterapii. Trudno jednak zgodziæ siê z tez¹ prezento-
wan¹ przez M. Toeplitz-Winiewsk¹, ¿e nie jest ona wartoœci¹ bezwzglêdn¹. Smutkiem
napawa natomiast dalsze stwierdzenie, ¿e nie jest ona zawsze przestrzegana33. Oczy-
wiœcie nie jest tajemnic¹ psychologa „tajemnic¹ bezwzglêdn¹” w tym sensie, ¿e
wy³¹cza ona mo¿liwoœæ przes³uchiwania psychologa w charakterze œwiadka, podobnie
jak to ma miejsce w stosunku do osób wymienionych w treœci art. 178 pkt 1 i 2 k.p.k.,
a wiêc w odniesieniu do obroñcy albo adwokata lub radcy prawnego, co do faktów,
o których dowiedzieli siê, udzielaj¹c porady prawnej lub prowadz¹c sprawê oraz du-
chownego, co do faktów, o których dowiedzia³ siê przy spowiedzi, a tak¿e w odniesie-
niu do wiadomoœci, które zosta³y powziête w ramach ustawy o ochronie zdrowia

psychicznego, zw³aszcza przez bieg³ych lekarzy psychiatrów oraz bieg³ego psycholo-
ga, w koñcu zaœ w odniesieniu do osób zwi¹zanych tajemnic¹ narady nad orzeczeniem
w sprawach karnych. Ma jednak tajemnica psychologa charakter bezwzglêdny o tyle,
¿e bieg³y psycholog zwi¹zany jest jej treœci¹ i nie mo¿e ujawniaæ jej wed³ug swojego
uznania. Tak wiêc obowi¹zek przestrzegania tajemnicy psychologa w tym sensie jest
bezwzglêdny i nieprzewiduj¹cy wyj¹tków.
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31 Zob. rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badañ psy-
chologicznych osób powo³ywanych do czynnej s³u¿by wojskowej, Dz. U. 2009, Nr 150, poz. 1251;
rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 19 wrzeœnia 2014 r. w sprawie badañ lekarskich i psycho-
logicznych kandydatów do objêcia urzêdu sêdziego, Dz. U. 2014, poz. 1293; rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z 8 wrzeœnia 2003 r. w sprawie badañ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubie-
gaj¹cych siê lub posiadaj¹cych pozwolenia na nabywanie oraz przechowywanie materia³ów wybu-
chowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, Dz. U. 2003, Nr 158, poz. 1536; rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badañ psychiatrycznych i psychologicznych
osób ubiegaj¹cych siê lub posiadaj¹cych prawo do wykonywania lub kierowania dzia³alnoœci¹ gos-
podarcz¹ albo bezpoœrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materia³ami wybuchowymi,
broni¹, amunicj¹, oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Dz. U. 2002, Nr 150,
poz. 1246; rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 wrzeœnia 2011 r. w sprawie badañ psychia-
trycznych i psychologicznych osób wykonuj¹cych czynnoœci maj¹ce istotne znaczenie dla bezpieczeñ-
stwa j¹drowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonuj¹cej dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z nara¿eniem, polegaj¹c¹ na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni j¹drowej,
Dz. U. 2011, Nr 220, poz. 1310; rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ba-
dañ psychologicznych osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców
oraz osób wykonuj¹cych pracê na stanowisku kierowcy, Dz. U. 2014, poz. 937.

32 Na tle tego przepisu analizowano w doktrynie zakres tajemnicy zawodowej lekarza. Zob.
T. Dukiet-Nagórska, Lekarski obowi¹zek wspó³dzia³ania z organami œcigania a tajemnica lekarska,
„Prawo i Medycyna” 2002, nr 12, s. 4; A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza, „Prokuratura i Prawo”
2001, nr 6, s. 69–85.

33 J. Brzeziñski, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska, Etyka zawodu psycholo-
ga, Warszawa 2008, s. 95.



Szczególna sytuacja zaistnieæ musi w pracy psychologa szkolnego, zw³aszcza tego,
który pracuje z m³odzie¿¹ niemaj¹c¹ wprawdzie lat 18, ale zdoln¹ ju¿ do ponoszenia
odpowiedzialnoœci karnej z racji ukoñczenia 16, a przy odpowiedzialnoœci nieletnich,
w niektórych sytuacjach, 13 roku ¿ycia. Psychologowie w takich wypadkach mog¹ byæ
i prawdopodobnie s¹, nara¿ani na naciski rodziców, aby ujawniæ im informacje przeka-
zywane przez ich dorastaj¹ce dzieci. Psycholog czêstokroæ rozmawiaj¹c z uczniem,
osob¹ niepe³noletni¹, mo¿e obiecuje poufnoœæ, chc¹c zdobyæ jego zaufanie, przy czym
z góry mo¿e zak³adaæ, ¿e obietnicê tê z³amie, informuj¹c o treœci rozmów rodziców.
Czy jednak w œwietle art. 19 i 20 Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa post¹pi
s³usznie? Wydaje siê, ¿e prawa dziecka zgodnie z treœci¹ przywo³anego przepisu, s¹
niemniejsze ni¿ prawa jego rodziców czy opiekunów. Zasad¹ pracy z osobami
ma³oletnimi powinno byæ ich dobro, co jak s³usznie stwierdzono w art. 20 wspomnia-
nego kodeksu, oznacza, ¿e osoby takie maj¹ w kontaktach z psychologiem prawa nie
mniejsze ni¿ klienci doroœli. Zgodziæ siê nale¿y z dalsz¹ konstatacj¹ w tym przepisie,
¿e kontakty z psychologiem nie mog¹ byæ realizowane pod presj¹ ze strony osób do-
ros³ych decyduj¹cych w imieniu ma³oletniego, a tak¿e z tym, ¿e w razie stwierdzenia
naruszenia przez osoby doros³e dobra ma³oletniego, psycholog ma prawo odmówiæ
wspó³pracy z takimi osobami i maj¹c moralny obowi¹zek staæ w obronie praw
ma³oletniego, ma tak¿e obowi¹zek respektowaæ decyzje ma³oletniego w zakresie
kontaktu z nim.

Kodeks etyczno-zawodowy nie odpowiada na pytanie jak ma post¹piæ psycholog
w sytuacji, gdy ma³oletni domaga³ siê, aby zachowa³ on w tajemnicy treœæ jego rozmo-
wy, a rodzice ma³oletniego wywieraj¹ presjê na ujawnienie tej informacji. Pozostawio-
no to, byæ mo¿e s³usznie, decyzji psychologa. Podejmuj¹c j¹ winien kierowaæ siê
wskazaniami etycznymi, mieæ na wzglêdzie swoje obowi¹zki, daæ dojœæ do g³osu em-
patii i wra¿liwoœci. Nie wszystko mo¿e zostaæ uregulowane w przepisach prawa i w za-
wodowych normach etycznych. Ka¿da ze spraw, z którymi przyjdzie zetkn¹æ siê
psychologowi jest inna i ka¿da wymaga indywidualnego podejœcia, podobnie jak sê-
dzia indywidualizuje odpowiedzialnoœæ i wymiar wobec oskar¿onych stoj¹cych pod
zarzutem pope³nienia w gruncie rzeczy identycznych czynów.

Rozwa¿enia wymaga w tej sytuacji treœæ art. 14 ust. 1 z.p.s.z.p. co zmusza do odpowie-
dzi na pytanie czy ma³oletni w kontakcie z psychologiem jest jego klientem w rozumieniu
ustawy o zawodzie psychologa i samorz¹dzie zawodowym psychologów. OdpowiedŸ na to
pytanie musi byæ pozytywna, nawet jeœli zwa¿yæ, ¿e ma³oletni nie ma pe³nej zdolnoœci
do czynnoœci prawnych lub ma j¹ z racji wieku ograniczon¹. Nie zawiera on z psycho-
logiem umowy, nie zatrudnia go, gdy¿ jest on pracownikiem szko³y b¹dŸ kuratorium
okrêgu szkolnego. Z tego punktu widzenia obowi¹zek zachowania w tajemnicy infor-
macji zwi¹zanych z ma³oletnim klientem nie mo¿e ulegaæ najmniejszej w¹tpliwoœci.
Sytuacja nie rysuje siê jednak tak jasno, jeœli wzi¹æ pod uwagê treœæ art. 14 ust. 3 pkt 2
z.p.s.z.p., w myœl którego nie stosuje siê przepisu art. 14 ust. 1 z.p.s.z.p. jeœli tak stano-
wi¹ ustawy. W grê mo¿e tu wchodziæ, jak siê wydaje, w pierwszym rzêdzie Kodeks ro-
dzinny i opiekuñczy (dalej k.r.o.) w szczególnoœci treœæ art. 92 k.r.o., dziecko a¿ do
pe³noletnoœci, czyli do ukoñczenia 18 roku ¿ycia pozostaje pod w³adz¹ rodzicielsk¹.
Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, ¿e w myœl art. 10 k.c. pe³noletnim jest ten, który ukoñczy³
lat 18. Pamiêtaæ trzeba, ¿e przez zawarcie ma³¿eñstwa ma³oletni uzyskuje pe³nolet-
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noœæ, której nie traci po ustaniu ma³¿eñstwa34. Z chwil¹ uzyskania pe³noletnoœci na-
bywa siê tak¿e pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych35. Dziecko pozostaj¹ce pod
w³adz¹ rodzicielsk¹ winno rodzicom pos³uszeñstwo, a w sprawach, w których mo¿e
samodzielnie podejmowaæ decyzje i sk³adaæ oœwiadczenia woli, powinno wys³uchaæ
opinii i zaleceñ rodziców, formu³owanych dla jego dobra (art. 95 § 1 k.r.o.). W³adza
rodzicielska winna byæ przy tym wykonywana tak jak wymaga tego dobro dziecka
i interes spo³eczny. Pojêcia te s¹ doœæ nieokreœlone, aczkolwiek w judykaturze wska-
zuje siê, ¿e w³adza rodzicielska obejmuje nie tylko prawo rodziców do pieczy nad
dzieckiem, ale i obowi¹zki w tym zakresie36. Mo¿na w tej sytuacji zaryzykowaæ tezê,
¿e przepis art. 14 ust. 1 z.p.s.z.p. dotycz¹cy tajemnicy psychologa nie znajdzie zasto-
sowania w stosunku do ma³oletniego, z racji treœci przywo³anych przepisów Kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego, aczkolwiek przyznaæ nale¿y, ¿e taka sytuacja nie by³a
rozwa¿ana zarówno w doktrynie jak i w judykaturze. Niemniej stwierdziæ trzeba, ¿e
wykonywanie w³adzy rodzicielskiej, tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes
spo³eczny, mo¿e prowadziæ do wniosku, ¿e rodzice powinni mieæ pe³n¹ informacjê
o swoim pozostaj¹cym pod ich piecz¹ dziecku, nawet jeœli uzyskanie takiej informa-
cji godzi³oby w ustawow¹ tajemnicê zawodow¹ psychologa. Z drugiej jednak strony
interes spo³eczny i dobro dziecka mo¿e w szczególnych sytuacjach faktycznych prze-
mawiaæ przeciwko takiemu prawu.

Psycholog wykonuj¹c swój zawód winien mieæ na wzglêdzie w pierwszym rzê-
dzie dobro ma³oletniego, to kim s¹ jego rodzice, rozwa¿yæ z jak¹ reakcj¹ z ich strony
spotka siê ujawnienie tajemnicy, jakie skutki wywo³a dla ma³oletniego, w koñcu czy
nie poderwie zaufania do pomocy psychologicznej oraz do rodziców. Niew¹tpliwie
bardzo wa¿nym bêdzie te¿ to czego tajemnica dotyczy. Ujawniaj¹c j¹ rodzicom psy-
cholog jako regu³ê, ale jak siê wydaje dopuszczaj¹c¹ wyj¹tki, powinien przyj¹æ to, ¿e
przedstawi przebieg rozmowy w obecnoœci ma³oletniego. Wa¿nym jest aby ma³olet-
niego stara³ siê traktowaæ podmiotowo. Nikt nie zdejmie z psychologa szkolnego ciê-
¿aru decyzji, któr¹ bêdzie zmuszony podj¹æ. Nikt tej decyzji nie podejmie za niego,
gdy¿ jest ona wpisana w obowi¹zek zawodu, który wykonuje. Nie ma natomiast psy-
cholog prawa do tego, aby o treœci powierzonej mu tajemnicy informowaæ szko³ê, do
której uczêszcza ma³oletni, nawet jeœli jej w³adze powo³uj¹ siê na fakt, ¿e s¹ praco-
dawc¹ tego psychologa. Oczywiœcie wyj¹tkiem bêd¹, po pierwsze sytuacje kiedy za-
gro¿one jest ¿ycie b¹dŸ zdrowie klienta lub innych osób, wzglêdnie gdy obowi¹zek
powiadomienia, ale nie szko³y, lecz organów powo³anych do œcigania, wynika z prze-
pisów Kodeksu karnego.
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34 Zob. K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2013, s. 345; K. Pietrzykow-
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35 Zob. J. Bodzio, Zdolnoœæ do czynnoœci prawnych a zdolnoœæ procesowa – na wybranych
przyk³adach i sprawach z zakresu prawa osobowego i rodzinnego, „Studia Prawnicze” 2011, nr 2,
s. 135–158.

36 Uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 18 lipca 1969 r., III CZP 44/69, OSNC 1970, nr 1, poz. 4.



Streszczenie

W niniejszym artykule przeanalizowano kwestiê tajemnicy zawodowej psychologa, uwzglêd-
niaj¹c w szczególnoœci uwarunkowania pracy psychologa szkolnego. Psycholog wykonuj¹c
swój zawód winien mieæ na wzglêdzie w pierwszym rzêdzie dobro ma³oletniego, to kim s¹ jego
rodzice, rozwa¿yæ z jak¹ reakcj¹ z ich strony spotka siê ujawnienie tajemnicy, jakie skutki
wywo³a dla ma³oletniego, w koñcu czy nie poderwie zaufania do pomocy psychologicznej oraz
do rodziców. Niew¹tpliwie bardzo wa¿nym bêdzie te¿ to czego tajemnica dotyczy. Ujawniaj¹c
j¹ rodzicom psycholog jako regu³ê, ale jak siê wydaje dopuszczaj¹c¹ wyj¹tki, powinien przyj¹æ
to, ¿e przedstawi przebieg rozmowy w obecnoœci ma³oletniego. Wa¿nym jest, aby ma³oletniego
stara³ siê traktowaæ podmiotowo.

S³owa kluczowe: Tajemnica zawodowa psychologa, psycholog szkolny, ma³oletni

The issue of professional secrecy among psychologists, and particularly elements of work

of a school psychologist

Summary

The issue of professional secrecy among psychologists, and particularly elements of work of

a school psychologist, were analysed. Such professional should, first and foremost, have the

well-being of a minor at heart, then be aware of who the latter parents are, reflect upon how they

will react if a certain sensitive information is inadvertently revealed, consider possible conse-

quences of it, and finally take the long view whether such act may possibly damage the child’s

trust in psychological assistance, and in the parents themselves. It is also important what a given

secret is about. Disclosing it to the parents the psychologist should, as a rule, though with certain

exceptions, do it in the child’s presence. It is also vital that the minor is treated as a carrier of

rights.

Key words: professional secrecy among psychologists, a school psychologist, a minor
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