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Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów jest organizacją stosunkowo młodą, jednak w
naszych działaniach od początku priorytetem była zarówno poprawa warunków pracy i płacy
psychologów, integracja środowiska psychologów, jak również zmiana obecnej sytuacji prawnej
naszego zawodu. Przede wszystkim chodzi o kwestie braku przepisów wykonawczych do aktualnie obowiązującej Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów czy
wdrożenie nowej regulacji prawnej tej ustawy.
Polskie Towarzystwo Psychologiczne w minionych latach podejmowało szereg działań, aby zmienić tę
sytuację, między innymi były przeprowadzone konsultacje społeczne w 2013 roku, stworzono Białą
Księgę. Założenia do projektu nowej regulacji i w końcu projekt nowej Ustawy autorstwa PTP.
Obecnie OZZP podjęło kolejne działania, w kwietniu tego roku odbyło się spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds.
Organizacji Ochrony Zdrowia, rezultatem tego było zwrócenie się Ministra Zdrowia i rekomendacja Zespołu w sprawie
zebrania i analizy zasobów kadrowych psychologów pracujących w ochronie zdrowia przy jednoczesnym zróżnicowaniu dróg
kształcenia psychologów.
Ponadto spotkaliśmy się z Rzecznikiem Praw Dziecka, który w oficjalnym komunikacie poparł nasze działania i zwrócił
uwagę na konieczność uregulowania prawnego zawodu psychologa. Nawiązaliśmy kontakt z biurem Rzecznika Praw Pacjenta
oraz czekamy na spotkanie z Panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Bardzo istotne w naszej ocenie było także spotkanie z Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim, podczas którego Pan Minister obiecał nas wspomóc w dążeniu do uregulowania prawnego naszego zawodu oraz pomóc w zebraniu danych
i analizie zasobów kadrowych psychologów pracujących w ochronie zdrowia.
Równolegle ze spotkaniami prowadzimy akcję medialną mającą na celu nagłośnienie tej sytuacji, są to artykuły w prasie,
portalach internetowych jak też wywiady z dziennikarzami.
W najbliższym czasie 22 września ( sobota ) o godzinie 10.30 w Warszawie, planujemy manifestację psychologów, która będzie odbywać się niezależnie od manifestacji OPZZ, która zaczyna się około 12 – tej tego samego dnia. Podczas naszej manifestacji planujemy przejście pod budynek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wręczenie listu otwartego Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej dotyczącego naszej ustawy.
Zachęcamy gorąco wszystkich psychologów do udziału w tej manifestacji, niezależnie czy należą do OZZP czy nie. POKAŻMY SWOJĄ SIŁĘ, JEDNOŚĆ! Liczy się każde wsparcie, jesteśmy zdania, że wszystkim psychologom aktywnie pracującym w
zawodzie zależy na zmianie obecnej sytuacji. Informacje na ten temat będziemy na bieżąco przekazywać na stronie
www.ozzp.org.pl na Facebooku oraz drogą mailową.
Chcemy też zasygnalizować, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów ma w planach przeprowadzenie badań opinii
środowiska, na początek przeprowadzimy pilotaż wśród członków OZZP, badania te będą w formie dwóch anonimowych ankiet on-line. Pierwsza będzie pytała psychologów o preferowane przez
nich rozwiązania, które powinny się znaleźć w treści Ustawy o zawodzie psychologa, druga ma za
zadanie zdiagnozować bieżącą sytuację zawodową w naszym środowisku.
W badaniach dotyczących ustawy o zawodzie psychologa pragniemy dać wszystkim psychologom
możliwość poparcia jednego z rozwiązań dotyczących zakresu wykonywania zawodu psychologa,
prawa do wykonywania zawodu i ochrony prawnej tytułu psychologa, kształcenia psychologów
podstawowego i podyplomowego czy organów, które mają kontrolować jakość kształcenia i pracy
psychologów w Polsce.
Zapraszamy serdecznie do udziału w badaniach ankietowych wszystkich psychologów, im więcej
osób weźmie w nich udział, tym większa możliwość dopasowania ustawy do potrzeb całego środowiska. Mamy nadzieję, że wyniki tych badań ankietowych pomogą w stworzeniu jak najlepszych
rozwiązań dotyczących uregulowania naszego zawodu.

