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Szanowny Pan
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
dot. spotkania i prezentacji Raportu z badań OZZP

Szanowny Panie Ministrze,
zwracamy się z prośbą o spotkanie z członkami zespołu pracującego aktualnie
w Ministerstwie nad nową ustawą o zawodzie psychologa. Wnosimy o pilne spotkanie
jeszcze na etapie prac nad ustawą, przed oddaniem gotowego projektu ustawy
do konsultacji społecznych. Celem spotkania jest przedstawienie przez członków Zespołu
ds. Badań OZZP wyników Raportu z badania przeprowadzonego w 2019 roku, dotyczącego
opinii środowiska psychologów na temat zapisów nowej Ustawy o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów. Drugim celem jest oficjalne przekazanie tego
raportu na ręce uprawnionego do tego urzędnika z MRPiPS.
Wspomniane badanie jest poprawne metodologicznie, przeprowadzone na reprezentatywnej
grupie 4277 psychologów, opisane w raporcie liczącym 90 stron. Szczegóły metodologiczne
znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego pisma, będącym jednocześnie pierwszym
rozdziałem z Raportu pt. “Metodologia badania”. Ogólny zakres obszarów opisanych
w raporcie znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego pisma, stanowiącym spis treści
wspomnianego Raportu. Charakterystyka przebadanej grupy znajduje się w załączniku nr 3,
który jest także drugim rozdziałem Raportu pt. “Charakterystyka grupy”.
Wyniki badania opisane w Raporcie, ze względu na dużą liczebność próby i jej różnorodność
pod względem specjalności, w których pracują psychologowie, stanowią faktyczny głos
środowiska psychologów i nie można go pominąć przy konstruowaniu podstawowego
aktu prawnego regulującego pracę i dostęp do wykonywania zawodu wszystkich
psychologów
w
Polsce,
jakim
jest
ustawa
o
zawodzie
psychologa.
Jednocześnie chcemy zauważyć, że, zbierane podczas konsultacji społecznych, opinie
stowarzyszeń i organizacji naukowych organizacji reprezentujących psychologów z listy
podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów dotyczących regulacji
zawodu psychologa, nie są głosem całego środowiska.
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Nasza anonimowa i ogólnopolska ankieta, skierowana do psychologów,
wszystkich specjalności, a nie do stowarzyszeń i towarzystw naukowych zrzeszających
psychologów, daje możliwość uzyskania wiedzy na temat realnych potrzeb całego
środowiska.
Chcemy wyraźnie podkreślić, że spotkanie o które prosimy ma na celu przedstawienie
wyników badań będących głosem środowiska psychologów, a nie prezentacje stanowiska
OZZP w sprawie kształtu nowej ustawy o zawodzie psychologa.
Aktualnie Zarząd Krajowy OZZP dopiero wypracowuje stanowisko związku w tej sprawie,
biorąc pod uwagę wyniki badania i konsultując to z własnymi członkami. Stanowisko to
OZZP przedstawi na etapie konsultacji społecznych projektu nowej ustawy o zawodzie
psychologa, podobnie jak inne organizacje reprezentujące psychologów, a znajdujące się
liście MRPIPS podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów
dotyczących regulacji zawodu psychologa.
Dodatkowym walorem spotkania może być to, że daje ono możliwość członkom zespołu
pracującemu w Ministerstwie nad nowa ustawą bezpośredniego zapytania autorów ankiety
i twórców Raportu o wszystkie interesujące ich szczegóły związane z pracą nad ankietą
i analizą uzyskanych danych. Jest także techniczna możliwość uzyskania w ciągu kilku
minut, dodatkowych informacji z zebranych danych, przeanalizowanych na miejscu,
podczas spotkania, w interesującym obszarze.
W związku z powyższym jeszcze raz bardzo prosimy o szybkie spotkanie. Liczymy na to,
że będziemy mieli możliwość zaprezentować na nim Raport z wynikami naszych badań.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju jesteśmy gotowi również na spotkanie
w formie wideokonferencji.

Z wyrazami szacunku,
/-/Sławomir Makowski
Przewodniczący Zarządu Krajowego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
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