
Tajemnica zawodowa w pracy psychologa 

Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego 

kontaktu z klientem, i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Często bezprawnie oczekuje 

się od psychologów złamania tej zasady. Wskazujemy więc na jakie przepisy prawne może powołać 

się psycholog, żeby chronić poufność swojej relacji z klientem. 

 

Przepisy ustaw obligujące do zachowania tajemnicy zawodowej 

• art. 14 ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U z 2001 

nr 73 poz. 763 z późn. zm) 

• Kodeks karny art.. 266 § 1 

• art. 50 ust. 1 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 1994 r. nr 111 poz.535 z pózn. 

zm.) 

• art. 14 ust. 1 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U z 2009  

nr 52 poz.417 z pózn. zm) 

• art. 260 § 2 Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1965 (Dz. U. 43 poz.296 późn. zm) 

• art. 84 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego z 14.06.1960 (tekst jednolity Dz. U z 2000 

nr.98 poz.1071 z późn. zm.) 

Zachowanie tajemnicy zawodowej przed sądem 

Należy wyraźnie oświadczyć przed organami procesowymi tzn. precyzyjnie wyartykułować wolę 

skorzystania z odmowy złożenia zeznania , powołując się na konieczność zachowania tajemnicy 

(ustawy i kk) 

Zachowanie tajemnicy - ogólne zasady 

- brak granic czasowych, także po śmierci pacjenta, 

- ochrona dokumentacji, 

- kazuistyka w nauczaniu, 

Ogólne warunki naruszenia tajemnicy 

- Zwolnienie z tajemnicy, 

- Zagrożenie zdrowia lub życia klienta lub innych osób, 

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej 

• Kodeks postępowania karnego art..180 

• § 1 osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub tajemnicy związanej 

z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które 

rozciąga się ten obowiązek, chyba, że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku 

zachowania tajemnicy, 



• § 2 osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej …….mogą być przesłuchiwane 

co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru 

sprawiedliwości, a okoliczności nie mogą być ustalone na podstawie innego dowodu. 

Sąd podejmuje postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej- dotyczy tylko procedury 

karnej 

- Zawsze w formie postanowienia ( na piśmie), 

- Odwołanie od postanowienia prokuratora do prokuratora nadrzędnego (art..302 kpk - norma 

ogólna dotycząca zażalenia), 

- Od postanowienia sądu nie ma odwołania, 

- Psycholog nie może być świadkiem w sądzie, 

Bezwzględny zakaz dowodowy: (Art.. 52 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) 

- Nie wolno przesłuchiwać osób, obowiązanych do zachowania tajemnicy.. …jako świadków 

na okoliczność przyznania się osoby z zaburzeniami psychicznymi do popełnienia czynu zabronionego 

pod groźba kary. 

• Art.. 199 kpk Złożone wobec biegłego oświadczenia oskarżonego dotyczące zarzucanego 

mu czynu nie mogą stanowić dowodu, 

Przepisy dotyczące konieczności złamania tajemnicy zawodowej 

• Kodeks karny Art.. 240 § 1 

Kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu 

zabronionego określonego w art. 118,127,128,130,140,148,163,166 lub 252 nie zawiadamia 

niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw podlega karze pozbawienia wolności 

 do lat 3, 

• ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1493) 

Art. 12. 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych 

lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, 

niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. 

2. Osoby będące świadkami użycia przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, 

prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie."; 
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