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Informacja prasowa
PROJEKT NOWEJ USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW
- WSTĘPNE KONSULTACJE SPOŁECZNE
Parlamentarny Klub Lewicy w ścisłej współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów opracował nowy projekt
Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Projekt ten odpowiada na bieżące potrzeby środowiska psychologów, jak również jest emanacją troski o bezpieczeństwo osób
korzystających z usług psychologów.
Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Ustawa
formalnie weszła w życie 1 stycznia 2006 roku, jednak dotychczas nie została wdrożona m.in. z powodu wad legislacyjnych.
W ciągu ostatnich 20 lat nie przeszła też żadnej nowelizacji i przestała wpisywać się w zmieniający się system prawny i przepisy
prawa unijnego.
Dotychczasowy „porządek prawny” nie chronił zatem w należyty sposób interesów osób korzystających z pomocy
psychologicznej, dając możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby nieposiadające wymaganych kompetencji,
w tym również osoby nieposiadające dyplomu psychologa. OZZP, chcąc zapobiec tego typu sytuacjom oraz działając na rzecz
środowiska psychologów, współtworzył przedmiotową ustawę.
We wrześniu 2020 roku z inicjatywy posłanki Agnieszki Dziemianowicz – Bąk powstał Parlamentarny Zespół ds. ustawowego
uregulowania zawodu psychologa. Mimo pandemii COVID-19 zespół regularnie spotykał się ze stroną społeczną
tj. przedstawicielami OZZP, wypracowując projekt, który obecnie Państwu prezentujemy.
Projekt ten jest efektem analizy potrzeb środowiska psychologów, uwzględnia oczekiwania środowiska w zakresie regulacji
zawodu i odpowiada na wyzwania współczesności w zakresie specyfiki pracy psychologa. W 2020 roku OZZP opublikowało
Raport z badań własnych na ten temat. Jest on dostępny na stronie www.ozzp.org.pl.

W projekcie przewiduje się uregulowanie kwestii uzyskiwania prawa wykonywania zawodu psychologa oraz zasad
wykonywania zawodu psychologa wraz z odpowiedzialnością dyscyplinarną za popełniane błędy. Proponowane jest
też ustalenie zasad organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów.
Mamy nadzieję, że szerokie konsultacje społeczne doprowadzą do konsensusu w zakresie formalnego, jak i merytorycznego
kształtu ustawy, a strona rządowa pochyli się nad nim, dostrzegając w regulacji zawodu psychologa ważki interes społeczny.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że obserwowany obecnie kryzys w psychiatrii dziecięcej oraz nowe wyzwania w zakresie zdrowia
psychicznego związane z pandemią COVID-19, to dodatkowe okoliczności nakładające na władzę wykonawczą powinność
regulacji zawodu psychologa.
Dodatkowe informacje i materiały do pobrania na www.ozzp.org.pl w zakładce Ustawa.
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