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INFORMACJA PRASOWA
„WIZYTA PRZEDSTAWICIELI OZZP W BIURZE RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH”
Delegacja OZZP w składzie: Przewodniczący Sławomir Makowski, w-ce Przewodnicząca
Katarzyna Sarnicka, Sekretarz Aleksandra Bednarska i Justyna Żukowska-Gołębiewska
w dniu 05.12.2018 r spotkała się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem
i jego współpracownikami w tym Krzysztofem Olkowiczem Przewodniczącym Komisji
Ekspertów ds Ochrony Zdrowia Psychicznego działającego przy RPO. Tematem spotkania
była trudna sytuacja psychologów w Polsce.
OZZP w osobnym piśmie poinformował Biuro Rzecznika o dramatycznej sytuacji
psychologów w Polsce i poprosił o spotkanie. W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję osobiście
przekazać Panu Rzecznikowi informacje o naszych największych trudnościach, a są to
między innymi:
- brak aktywnej ustawy o zawodzie psychologa (W Polsce nie ma ani jednego psychologa
z prawem wykonywania zawodu),
- bardzo niskie zarobki psychologów w sektorze publicznym (ochrona zdrowia, edukacja,
opieka społeczna),
- masowy odpływ 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 Narodowej ) przy opracowywaniu nowych programów dotyczących
poprawy ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić
nowe specjalizacje zamiast opierać się na wykwalifikowanych zasobach kadrowych, 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.
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