05 grudnia 2018r

INFORMACJA PRASOWA

„WIZYTA PRZEDSTAWICIELI OZZP W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH”
Delegacja OZZP w skłładzie: Przewodnicząący Słławomir Makowski, w-ce Przewodnicząąca Katarzyna
Sarnicka, Sekretarz Aleksandra Bednarska i Justyna Żukowska-Gołę
łębiewska w dniu 05.12.2018 r
spotkałła sięę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem i jego współłpracownikami w
tym Krzysztofem Olkowiczem Przewodnicząącym Komisji Ekspertów ds Ochrony Zdrowia
Psychicznego działłająącego przy RPO. Tematem spotkania byłła trudna sytuacja psychologów w
Polsce.
OZZP w osobnym piśmie poinformował Biuro Rzecznika o tragicznej sytuacji psychologów w Polsce i
poprosił o spotkanie. W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję osobiście przekazać Panu Rzecznikowi
nasze największe trudności, a są to min:
- brak aktywnej ustawy o zawodzie psychologa (W Polsce nie ma ani jednego psychologa z prawem
wykonywania zawodu),
- dramatycznie niskie zarobki psychologów w sektorze publicznym (ochrona zdrowia, edukacja,
opieka społeczna),
- masowe odpływanie psychologów z sektora publicznego do sektora prywatnego (niedługo za
usługi psychologa przyjdzie płacić przeciętnemu Kowalskiemu tak jak za opiekę stomatologiczną),
- dyskryminacja psychologów w pracach międzyresortowych (Ministerstwo Zdrowia-Ministerstwo
Edukacji) przy opracowywaniu nowych programów dotyczących poprawy ochrony zdrowia
psychicznego w Polsce (Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe specjalizacje zamiast opierać
się na wykwalifikowanych zasobach osobowych, które już ma. Niestety nikt jeszcze nie policzył ilu
faktycznie jest w Polsce psychologów i jakie mają kwalifikacje),
- brak regulacji dotyczących biegłych sądowych, a co za tym idzie brak kontroli nad opiniowaniem i
orzecznictwem w Polsce.
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Efekt spotkania:
1. Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił stanowisko OZZP w sprawie ustawy o zawodzie psychologa
i przyznał, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia bardziej aktualnych zapisów prawnych oraz
aktów wykonawczych.
2. Zostało wypracowane wspólne stanowisko między OZZP i Rzecznikiem Praw Obywatelskim w
sprawie rozdzielenia zawodu psychoterapeuty i zawodu psychologa. Jeden i drugi zawód wymaga
osobnych regulacji prawnych.
3. Rzecznik zadeklarował wsparcie i pomoc w kwestii wypracowania właściwych rozwiązań trudnej
sytuacji zawodowej psychologów na kolejnych spotkaniach. Plan współpracy został rozpisany na
najbliższe pół roku.

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Żukowska-Gołębiewska- Rzecznik Prasowy OZZP
tel. 571-347-575
emai: j.zukowska_ozzp@wp.pl
xxx

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW
ZARZĄD KRAJOWY
ul. Bardowskiego 1, 91-084 Łódź
NIP: 7272807677, REGON: 366042288, KRS: 0000651609
e-mail: kontakt@ozzp.org.pl, www.ozzp.org.pl

