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Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zaprasza psychologów do anonimowego wypełnienia w styczniu dwóch ankiet. Zebrany materiał ma być wykorzystywany podczas spotkania
delegacji OZZP w Ministerstwie Zdrowia – dnia 21 stycznia – w sprawie zarobków psychologów
w ochronie zdrowia, a następnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
prac nad ustawą.

Wraz z początkiem tego roku OZZP planuje dalsze działania mające na celu poprawę sytuacji psychologów. Wszyscy psychologowie, którzy popierają działania Związków w sprawie wznowienia prac nad ustawą o zawodzie psychologa, a także działania mające na
celu ochronę sytuacji psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia, proszeni są o wzięcie udziału w anonimowych badaniach ankietowych, jakie w styczniu prowadzi OZZP.
Badanie pierwsze skierowane jest do psychologów zatrudnionych etatowo lub na kontraktach w publicznej służbie zdrowia. Ankieta dotyczy zarobków (wynagrodzenie zasadnicze brutto) w powiązaniu z a)
posiadanymi przez psychologa kwalifikacjami (różnicującymi wysokość wynagrodzenia według kryteriów NFZ)
oraz b) stopniem zaangażowania czasowego w pracę zawodową. Ankieta dostępna jest internetowo jeszcze
tylko kilka dni tj. do 15 stycznia, pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/zarobkiwochroniezdrowia
Wychodząc z założenia, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia nie chroni interesów psychologów, przedstawicie OZZP chcą zebrać dane pokazujące niewspółmiernie niską średnią wysokość wynagrodzeń psychologów etatowych zatrudnionych w służbie zdrowia w stosunku do posiadanych przez nich kwalifikacji. Dane te, będą opracowane i prezentowane podczas spotkania przedstawicieli OZZP w Ministerstwie
Zdrowia, jakie zaplanowane zostało na 21 stycznia tego roku. Informacja o przebiegu tego spotkania, oraz raport z badania zostanie udostępniony na stronach internetowych OZZP. Wszystkich psychologów zainteresowanych wsparciem działań OZZP w tym zakresie – zapraszamy do wypełnienia ankiety. Czasu zostało niewiele.
Badanie drugie skierowane jest do WSZYSTKICH psychologów zarówno pracujących aktualnie w zawodzie jak i niepracujących bez względu na branżę/ specjalność psychologii, w jakiej mają doświadczenie zawodowe. Jedynym wstępnym wymogiem jest: posiadanie dyplomu pięcioletnich studiów magisterskich z psychologii.
Ankieta ukaże się w styczniu i dotyczyć będzie zagadnień związanych z ustawą o zawodzie psychologa. Ankietowany pytany będzie anonimowo o swoje przekonania dotyczące optymalnego sposobu podjęcia kluczowych
kwestii regulujących pracę w zawodzie psychologa takich jak np.: tytuł zawodowy, prawo do wykonywania zawodu, organizacja stażu zawodowego, kształcenia podyplomowego, rejestru psychologów i metod psychologicznych (testów) oraz zakresu kompetencji samorządu zawodowego. Tą drogą przedstawiciele OZZP chcą
zebrać informacje na temat potrzeb środowiska psychologów i ich oczekiwań wobec nowej Ustawy o zawodzie
psychologa (co powinna, czego nie powinna regulować, w jaki sposób, i za pomocą jakich organów. Dane zostaną opublikowane w postaci raportu i będą wykorzystywane przez OZZP jako argumenty przedstawiane w
ramach konsultacji społecznych projektu nowej ustawy.
Więcej informacji na temat działań OZZP w strawie Ustawy można znaleźć na stronie

http://www.ozzp.org.pl/ustawa-o-zawodzie-psychologa.html

