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Szanowny Pan 
Prof. dr hab. n. med. 
Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 
 
dot. dramatycznej sytuacji psychologów pracujących w publicznej Ochronie Zdrowia 
 
Szanowny Panie Ministrze, 

głęboko zaniepokojeni dramatyczną sytuacją psychologów zatrudnionych w publicznej 
Ochronie Zdrowia apelujemy o pilne spotkanie Pana Ministra z przedstawicielami 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. 
 

Psycholodzy to grupa zawodowa, przez wiele lat, pomijana jeżeli chodzi o wzrost 
wynagrodzeń. Uważamy, że psycholodzy zarabiają zbyt mało w stosunku do 
odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa. Jesteśmy  grupą zawodową, która ciągle się 
kształci - większość psychologów w ochronie zdrowia ma uprawnienia do prowadzenia 
psychoterapii, a wielu z nich ma specjalizacje w zakresie psychologii klinicznej. Wszystkie te 
szkolenia opłacamy ze swoich, bardzo niskich, uposażeń.Sytuacja ta, w której niedoceniana 
jest jakość naszych usług, powoduje masowy odpływ dobrze wykształconych psychologów 

z publicznej ochrony zdrowia do sektora prywatnego. 
 

Z badań przeprowadzonych przez OZZP na próbie 1664 psychologów zatrudnionych 
w Ochronie Zdrowia /raport w załączeniu/ wynika, że średnie wynagrodzenie w tej grupie 
wynosi 3091,84 zł, mediana wynosi 2924 zł, dominanta 3000 zł brutto. W uzyskanych danych 
wynika również, że wielu psychologów uzyskuje wynagrodzenia w wysokości równej 
płacy minimalnej w Polsce!!!, a aż 93,1% psychologów zarabia poniżej średniej płacy w 
sektorze publicznym. Sytuacja taka wymusza poszukiwania dodatkowych źródeł 
zarobkowania i większość badanych psychologów pracuje w kilku miejscach. Z danych 
wynika, że tylko 22,8% badanych pracuje w jednym miejscu, 35% w dwóch miejscach, 28% w 
trzech, a pozostali w czterech, pięciu i nawet więcej miejscach. Skutkuje to przemęczeniem i 
zmniejszeniem efektywności i satysfakcji z pracy.  

 
Wielokrotnie apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o policzenie zasobów 

kadrowych, psychologów pracujących w ochronie zdrowia, niestety bez efektu. 
Wydaje nam się niezmiernie ważne, zwłaszcza przed wprowadzeniem przez MZ 
planowanych reform w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży, aby wiedzieć ilu 
psychologów i z jakimi kwalifikacjami jest faktycznie zatrudnionych w publicznej Ochronie 
Zdrowia. Naszym zdaniem zasoby kadrowe w tym obszarze nie są optymalnie 
wykorzystane. 

Chcemy, aby zostały wdrożone rozwiązania systemowe, a przede wszystkim zależy 

nam na poprawie jakości i zwiększeniu dostępu do usług i pomocy psychologicznej dla 

pacjentów w kryzysie psychicznym, osób starszych, dzieci i młodzieży. 
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Jako OZZP postulujemy o: 
 
- wyszczególnienie w Ustawie o wynagrodzeniu minimalnym w Ochronie Zdrowia grupy 
zawodowej psychologów z podziałem na psychologa, psychologa klinicznego, specjalistę 
psychologii klinicznej 
 
- podniesienie współczynników dot. wynagradzania dla psychologów, dla specjalistów 1 i 2 
stopnia z zakresu psychologii klinicznej oraz dla psychoterapeutów  
 
- urealnienie/uaktualnienie wysokości średniego krajowego wynagrodzenia brutto 
zapisanego w Ustawie 
 
- wzrost wyceny świadczeń udzielanych przez psychologów, specjalistów psychologii 
klinicznej i psychoterapeutów w ramach NFZ  
 
- zwiększenie liczby etatów dla psychologów w Ochronie Zdrowia  
 
- likwidacje skierowań do psychologa   
 
- urlop szkoleniowy w liczbie 10 dni 
 
- finansowanie szkoleń specjalizacyjnych psychologów przez Ministerstwo Zdrowia  
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
/-/Sławomir Makowski 

Przewodniczący Zarządu Krajowego  

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów 

 


