Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Podmiot Zgłaszający
Polskie Towarzystwo
Psychologiczne

Paragraf
Uwaga ogólna

Treść uwagi
Psychoterapia kliniczna – pojęcie nigdzie w
literaturze nieużywane, i całkowicie nieczytelne.
Czym psychoterapia kliniczna różni się od
psychoterapii ogólnej (pismo zał. 1)

2.

Laboratorium Psychoedukacji –
Instytut Treningu i
Psychoterapii

Uwaga ogólna

Opis nowej dziedziny – psychoterapii klinicznej
dzieci i młodzieży nie różni się istotnie od opisu
specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej
dzieci i młodzieży z 2009 roku. (pismo zał. 2)

3.

Sekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

Uwaga ogólna

Podkreślenia i zarazem jasnej definicji uwzględniającej odmienne w różnych latach zasady
zdobywania kwalifikacji - wymaga pozycja
superwizorów procesu psychoterapii.
Specjalizacja z psychoterapii klinicznej dzieci i
młodzieży nie powinna ograniczać możliwości
pracy w instytucjach zajmujących się leczeniem
osób dorosłych. ( pismo zał. 3)

Do dyskusji.

4. 1 Sekcja Naukowa Psychoterapii
4 Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

Uwaga ogólna

Uwaga stanowi komentarz wprowadzenie przedmiotowej regulacji
nie będzie ograniczało ilości placówek
opiekujących się dziećmi i młodzieżą.

5. 1
5

Uwaga ogólna

Mamy nadzieję, iż wprowadzenie specjalizacji nie
będzie wiązało się z jakimkolwiek ryzykiem
ograniczenia ilości placówek opiekujących się
dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi.
(pismo zał. 3)
Projekt nie precyzuje czy specjalizację z
psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży będą
mogły uzyskiwać osoby pracujące w placówkach

Lp.
1.

1. Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne
2. Sekcja Psychoterapii

Zasadność uwagi
Uwaga nieuwzględniona – jest to nazwa
nowej dziedziny psychoterapii klinicznej
dzieci i młodzieży mającej zastosowanie
w systemie ochrony zdrowia, w której
osoby zainteresowane mogą odbywać
szkolenie specjalizacyjne
Uwaga nieuwzględniona - są to tożsame
dziedziny. Szkolenie specjalizacyjne w
zakresie psychologii klinicznej nie
obejmuje 4-letniego szkolenia w
psychoterapii.

Uwaga nieuwzględniona - wymagania
dotyczące osób zamierzających
przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
finansowanych przez NFZ czy także pracujące w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych i
poradniach czy gabinetach prywatnych.

Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii
Psychodynamicznej

6. 2 Wojewoda Mazowiecki
9

Uwaga ogólna

7.

Uwaga ogólna
Konsultant Wojewódzki dla
województwa śląskiego w
dziedzinie Psychologii Klinicznej

8.

1. Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne
2. Sekcja Psychoterapii Dzieci i
Młodzieży Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej

9.

Polskie Towarzystwo
Psychologiczne

10. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie

Uwaga ogólna
(dot. programu)

Dodanie zapisów dotyczących potwierdzania
realizacji stażu podstawowego w Elektronicznej
Karcie Specjalizacji.
Zapewnienie skróconej ścieżki szkolenia w
psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży dla
specjalistów psychologów klinicznych, w
szczególności po ścieżce specjalizacyjnej
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.
W projekcie rozporządzenia brak jest jasnego
wskazaniu podmiotów mających wpływ na
ustalenie programu szkolenia z zakresu
psychoterapii dzieci i młodzieży. Brak jasności jaki
podmiot będzie odpowiedzialny za program
szkolenia realizowany przez wskazane podmioty.

określa art. 8 ustawy z dnia 24 lutego
2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz.
599). W warunkach tych nie znajdują się
ograniczania co do miejsca wykonywania
zawodu.
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia.
Do dyskusji.

Uwaga niezasadna Poza materią
rozporządzenia, kwestie te reguluje art.
35 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz.
599)
Uwaga ogólna
Brak zawartości programu szkoleniowego lub
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
(program szkolenia chociażby jego założeń, uniemożliwia merytoryczną rozporządzenia. Program specjalizacji
ocenę projektowanej specjalizacji. (pismo zał. 1)
zostanie opracowany po wejściu w życie
procedowanej zmiany.
Uwaga ogólna
Psychoterapia kliniczna dzieci i młodzieży nie
Uwaga nieuwzględniona – są to dwie
(program
powinna być odrębną specjalizacją, niezależną od
odrębne dziedziny.
szkolenia)
specjalizacji psychologa klinicznego, lecz powinna
Do dyskusji.
stanowić jej integralną część. Proponujemy zatem

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
dodanie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w
dziedzinie psychologii klinicznej do obecnych
czterech ścieżek kształcenia specjalizacyjnego
szczegółowego – ścieżkę piątą: psychoterapia dzieci
i młodzieży. Psycholodzy rozpoczynający
specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej
mieliby zatem do wyboru szkolenie
w zakresie następujących zagadnień szczegółowych:
1. psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
2. psychologia kliniczna chorób somatycznych
3. neuropsychologia
4. psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
5. psychoterapia dzieci i młodzieży. (pismo zał. 4)
11. Polski Instytut Psychoterapii
Tańcem i Ruchem

Uwaga ogólna
(program
szkolenia)

12. Ośrodek Psychoterapii
Systemowej w Krakowie

Uwaga ogólna
(program
szkolenia)

Ograniczanie nurtów psychoterapii dzieci i
młodzieży, które byłyby uznawane przez Ministra
Zdrowia do kilku wybranych wydaje się
niekorzystne dla procesu leczenia tej populacji.
Psychoterapia tańcem i ruchem dysponuje szeroką
gamą narzędzi, technik i sposobów na docieranie do
problemów dzieci i młodzieży, pracę z nimi oraz
szukanie kreatywnych rozwiązań.
W programie kształcenia niezbędne jest
uwzględnienie nabycie umiejętności prowadzenia
systemowej terapii rodzin.

13. Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii
Psychodynamicznej

Uwaga ogólna
(program
szkolenia)

Istnieje konieczność uwzględnienia
dotychczasowych standardów psychoterapii i
szkoleń w poszczególnych modalnościach.

Do dyskusji.

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia. Program specjalizacji
zostanie opracowany po wejściu w życie
procedowanej zmiany.
Uwaga nieuwzględniona- poza materią
rozporządzenia. Program specjalizacji
zostanie opracowany po wejściu w życie
procedowanej zmiany.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
14. Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii
Psychodynamicznej

Uwaga ogólna
(program
szkolenia)

15. Polskie Towarzystwo
Psychologiczne

Uwaga ogólna
(akredytacja
podmiotów)

16. Laboratorium Psychoedukacji – Uwaga ogólna
Instytut Treningu i Psychoterapii (akredytacja)

17. Stowarzyszenie Rozwoju
Psychoterapii i Psychiatrii
Środowiskowej „AZALIOWA”

Uwaga ogólna
(akredytacja
podmiotów)

18. Ośrodek Psychoterapii

Uwaga ogólna

Brak jest jasnego wskazania podmiotów mających
wpływ na ustalenie programu szkolenia z zakresu
psychoterapii dzieci i młodzieży. Brak jest jasności
jaki podmiot będzie odpowiedzialny za program
szkolenia.

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia. Kwestie te reguluje art. 5
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.
Nie zostały precyzyjnie określone procedura i tryb Uwaga nieuwzględniona. Poza materią
akredytacji podmiotów, które mogłyby prowadzić
rozporządzenia Kwestie te reguluje art. 6
szkolenie specjalizacyjne (pismo zał. 1).
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.
Czy CMKP będzie jedynym podmiotem
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego
udzielającym akredytacji ? Istotne jest zachowanie
2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
możliwości ubiegania się o akredytację dla
dziedzinach mających zastosowanie w
wszystkich podmiotów spełniających wymogi
ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz.
merytoryczne, bez względu na to czy są one
599) podmiotem odpowiedzialnym za
jednostkami budżetowymi. ( pismo zał. 2)
proces akredytacji jest Centrum
Medycznego Kształcenia
Podyplomowego. Zgodnie z ww. ustawą
wszystkie podmioty będą mogły ubiegać
się o akredytację
Brak przejrzystości w wyłanianiu podmiotów
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
akredytowanych (pismo zał. 5).
rozporządzenia Kwestie te reguluje art. 6
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz.
599)
Niejasne są procedura i tryb akredytacji podmiotów, Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z art. 6

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Systemowej w Krakowie

(akredytacja
podmiotów)

19. Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin

Uwaga ogólna
(akredytacja
podmiotów przez
CMKP)

20.

Uwaga ogólna

1. Krakowskie Centrum
Psychodynamiczne
2. Sekcja Psychoterapii
Dzieci i Młodzieży

które mogłyby prowadzić szkolenie specjalizacyjne
oraz skład komisji przyznającej akredytację.

ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia Dyrektor CMKP w celu
uzyskania opinii w sprawie spełniania
przez podmiot ubiegający się o uzyskanie
akredytacji powołuje zespół ekspertów. W
skład zespołu wchodzą; 3 osoby
zgłoszone przez konsultanta krajowego
oraz przedstawiciel stowarzyszeń
zrzeszających osoby wykonujące zawód w
danej dziedzinie ochrony zdrowia. W
związku z tym w skład zespołu mogą
wchodzić przedstawiciele podmiotów
będących autorytetem w dziedzinie
psychoterapii( np. Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo
Psychologiczne), a zatem jakość
kształcenia psychoterapeutów nie zostanie
zaniżona.
CMKP nie powinno mieć możliwości nadawania
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
akredytacji podmiotom kształcącym. (pismo zał. 6) rozporządzenia Kwestie te reguluje art. 6
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.
Brak wzmianki o ogólnych kryteriach przyznawania Uwaga nieuwzględniona - poza materią
poszczególnym podmiotom uprawnień do szkolenia i rozporządzenia. Kwestie te reguluje art. 5
ustalenia programu szkolenia tak jak jest to
i 6 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
wspomniane w ustawie, która określa w jakich
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii
Psychodynamicznej
21. Sekcja Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego

Uwaga ogólna
(akredytacja
podmiotów)

modalnościach powinni być wykształceni
psychoterapeuci którzy mogą uzyskać finansowanie
z NFZ.
Nie zostały precyzyjnie określone procedura i tryb
akredytacji podmiotów, które mogłyby prowadzić
szkolenie specjalizacyjne oraz skład komisji
przyznającej akredytację.

22. Sekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

Uwaga ogólna
(akredytacja
podmiotów)

Wskazane jest zachowania dotychczasowego
pluralizmu szkoleń, w którym ograniczeniu nie
ulegną ramy organizacyjne szkoleń czy podmioty
dopuszczone do ich prowadzenia (pismo zał. 3).

23. Polskie w Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt

Uwaga ogólna

Przyjęcie propozycji Polskiej Rady Psychoterapii
jako rozwiązania modelowego dla podnoszenia
kwalifikacji zawodowych psychoterapeutów, którzy
ukończyli całościowe podyplomowe szkolenie w
psychoterapii w wymiarze minimum 1200 godzin
poprzez odbycie dodatkowego 2-letniego szkolenia
specjalistycznego w psychoterapii dzieci i
młodzieży.

24. 1. Instytut Analizy Grupowej
„RASZTÓW”

Uwaga ogólna

Wprowadzenie 2-letniego szkolenia
specjalistycznego dla osób posiadających
zaświadczenie o ukończeniu całościowego
podyplomowego szkolenia w psychoterapii w
wymiarze minimum 1200 godzin i chcących
pogłębić widzę z zakresu psychoterapii dzieci i

2. Polskie w Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt;
3. Studium Psychoterapii

dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia. Kwestie te reguluje art. 6
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia. Kwestie te reguluje art. 6
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.
Do dyskusji.

Do dyskusji.
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dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Psychoanalitycznej
„Trójmiasto”
4. Ośrodek Pomocy i Edukacji
Psychologicznej Intra sp. j.
5. Polskie Towarzystwo
Integracyjnej Psychoterapii
Doświadczeniowej i Edukacji
Społecznej Stowarzyszenia
Intra
6. Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich
7. Polska Rada Psychoterapii
25. 1. Instytut Analizy Grupowej
„RASZTÓW”
2. Polskie w Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt
3. Studium Psychoterapii
Psychoanalitycznej
„Trójmiasto”
4. Ośrodek Pomocy i Edukacji
Psychologicznej Intra sp. j.
5. Polskie Towarzystwo
Integracyjnej Psychoterapii
Doświadczeniowej i Edukacji
Społecznej Stowarzyszenia
Intra
6. Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich
7. Polska Rada Psychoterapii
26. Sekcja NaukowaPsychoterapii

młodzieży (pismo zał. 7).

Uwaga ogólna
(dofinansowanie
szkolenia)

Wprowadzenie możliwości dofinansowania 2letniego szkolenia specjalistycznego dla osób
posiadających zaświadczenie o ukończeniu
całościowego podyplomowego szkolenia w
psychoterapii w wymiarze minimum 1200 godzin i
chcących pogłębić widzę z zakresu psychoterapii
dzieci i młodzieży (pismo zał. 7)

Uwaga nieuwzględniona – zgodnie z art.
18 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia osoba odbywająca
szkolenie specjalizacyjne ponosi opłatę za
szkolenie.

Uwaga ogólna

Osoby, których kwalifikacje (jako

Do Dyskusji.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

(dot. wniosek o
uznanie dorobku)

Uwaga ogólna
1. Instytut Analizy Grupowej
„RASZTÓW”
2. Polskie w Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt;
3. Studium Psychoterapii
Psychoanalitycznej
„Trójmiasto”
4. Ośrodek Pomocy i Edukacji
Psychologicznej Intra sp. j.
5. Polskie Towarzystwo
Integracyjnej Psychoterapii
Doświadczeniowej i Edukacji
Społecznej Stowarzyszenia
Intra
6. Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich
7. Polska Rada Psychoterapii
28. Polskie Towarzystwo Terapii
Uwaga ogólna
(dot. wniosek o
Poznawczej i Behawioralnej
uznanie dorobku)
27.

psychoterapeutów) są obecnie uznawane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia i które pracują w
ramach psychiatrii dzieci i młodzieży muszą
zachować prawo do dalszej pracy i uznanie ich
kompetencji ( pismo zał. 3).
Postulat o zrównanie praw osób posiadających
Do Dyskusji.
dokument zwany certyfikatem psychoterapeuty
uzyskany po zdaniu egzaminu certyfikacyjnego
(zewnętrznego, niezależnego od ośrodków
szkolących) przeprowadzanego przez stowarzyszenia
zrzeszające psychoterapeutów, z prawami innych
specjalistów, w tym na równi z osobami, które zdały
egzamin specjalizacyjny np. w psychologii klinicznej
czy w różnych dziedzinach medycyny (pismo zał.
7).

Istnieje konieczność uwzględnienia już istniejących
kadr w systemie i umożliwienia
im uzyskania tytułu „psychoterapeuty klinicznego
dzieci i młodzieży” bez konieczności wieloletniego
szkolenia.

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia, kwestie te reguluje art. 28
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia, w którym jest
określona procedura uznania dorobku
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29. Laboratorium Psychoedukacji – Uwaga ogólna
Instytut Treningu i Psychoterapii (dot. wniosek o
uznanie dorobku)

30. Ośrodek Psychoterapii
Systemowej w Krakowie

Uwaga ogólna
(dot. wniosek o
uznanie dorobku)

31. 1. Krakowskie Centrum

Uwaga ogólna

naukowego lub zawodowego za
równoważny ze zrealizowaniem szkolenia
specjalizacyjnego.
Doprecyzowania wymaga wspomniana w projekcie Uwaga nieuwzględniona - poza materią
procedura uznania dorobku naukowego lub
rozporządzenia, kwestie te reguluje art. 28
zawodowego. Kto i w jakim trybie określi wytyczne ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
dla dorobku naukowego lub zawodowego ? ( pismo uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
zał. 2).
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia, w którym jest
określona procedura uznania dorobku
naukowego lub zawodowego za
równoważny ze zrealizowaniem szkolenia
specjalizacyjnego. Dyrektor CMKP na
podstawie opinii sporządzonej przez
zespół ekspertów o którym mowa w art. 5
ww. ustawy wydaje decyzję o uznaniu
dorobku naukowego lub zawodowego za
równoważny ze zrealizowaniem szkolenia
specjalizacyjnego.
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
Niejasna jest procedura składania wniosków o
rozporządzenia, kwestie te reguluje art. 28
uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
równoważny ze zrealizowaniem programu
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
specjalizacyjnego oraz skład i tryb wyboru komisji
przyznającej uznającej ten dorobek za wystarczający. dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia, w którym jest
określona procedura uznania dorobku
naukowego lub zawodowego za
równoważny ze zrealizowaniem szkolenia
specjalizacyjnego.
Projekt nie precyzuje czy procedura uznania dorobku Uwaga nieuwzględniona - każda osoba

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Psychodynamiczne
2. Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii
Psychodynamicznej
3. Sekcja Psychoterapii Dzieci i
Młodzieży Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej
32. Polskie Towarzystwo
Psychologiczne

(dot. wniosek o
uznanie dorobku)

zawodowego będzie dotyczyć tylko osób
pracujących w placówkach finansowanych przez
NFZ czy także pracujące w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i poradniach czy
gabinetach prywatnych.

legitymująca się dorobkiem naukowym
lub zawodowym (niezależnie od miejsca
pracy) zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24
lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu
specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia może
ubiegać się o uznanie tego dorobku.

Uwaga ogólna
(dot. wniosek o
uznanie dorobku)

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia, kwestie te reguluje art. 28
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.

33. Sekcja Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego

Uwaga ogólna
(dot. wniosek o
uznanie dorobku)

Wymaga uściślenia opis procedury składania
wniosków o uznanie dorobku naukowego lub
zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem
programu specjalizacyjnego, a także skład i tryb
wyboru komisji uznającej ten dorobek za
wystarczający
(pismo zał. 1).
Wymaga uściślenia opis procedury składania
wniosków o uznanie dorobku naukowego lub
zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem
programu specjalizacyjnego, a także skład i tryb
wyboru komisji uznającej ten dorobek za
wystarczający.

34. Sekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

Uwaga ogólna
(dot. egzaminu)

Zasada przyznawania specjalizacji muszą
uwzględniać dotychczasowe systemy certyfikacji i
zdobywania kwalifikacji oraz zasad grandparentingu.
Kontrowersyjne wydaje się w tym względzie wymóg
ponownego zdawania egzaminu. Jeśli jest on
niezbędny z uwagi na obowiązujące przepisy ogólne
– powinien od dla osób posiadających certyfikaty
mieć formę bardzo ograniczoną – być może mającą

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia, kwestie te reguluje
ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia, zgodnie z którą tytuł
specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia,
można uzyskać:

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia, kwestie te reguluje art. 28
ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w
ochronie zdrowia.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

35. Polskie Towarzystwo Terapii
Poznawczej i Behawioralnej

Uwaga ogólna
(dot. egzaminu)

36. 1. Instytut Analizy Grupowej
Uwaga ogólna
(dot. egzaminu)
„RASZTÓW”
2. Polskie w Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt
3. Studium Psychoterapii
Psychoanalitycznej
„Trójmiasto”
4. Ośrodek Pomocy i Edukacji
Psychologicznej Intra sp. j.
5. Polskie Towarzystwo

jedynie wymiar rozmowy określającej kwalifikację,
doświadczeni i kompetencje (pismo zał. 3).

1) po ukończeniu w ramach kształcenia
podyplomowego jednostopniowego
szkolenia specjalizacyjnego w danej
dziedzinie ochrony zdrowia na podstawie
programu szkolenia specjalizacyjnego w
tej dziedzinie albo
2) po uznaniu dotychczasowego dorobku
naukowego lub zawodowego za
równoważny ze zrealizowaniem programu
szkolenia specjalizacyjnego w danej
dziedzinie ochrony zdrowia
- oraz po zdaniu PESoz.

Istnieje ryzyko, że egzaminy końcowe w swojej
formule nie zapewnią wystarczającej weryfikacji
umiejętności terapeutycznych, jeśli będą
prowadzone z „psychoterapii” ogólnie. Podejścia
terapeutyczne i metody leczenia są tak różne, że nie
ma możliwości adekwatnej oceny procedur
terapeutycznych pomiędzy modalnościami.
Pozostawienie procesu certyfikacji i egzaminu
certyfikacyjnego w gestii stowarzyszeń, poważne
wątpliwość budzi planowane wprowadzanie
dodatkowej specjalizacji podlegającej egzaminowi.

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia, kwestie dot. przebiegu
egzaminu reguluje art. 34 i 35 ustawy z
dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu
tytułu specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia.
Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia, kwestie dot. przebiegu
egzaminu reguluje art. 34 i 35 ustawy z
dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu
tytułu specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Integracyjnej Psychoterapii
Doświadczeniowej i
Edukacji Społecznej
Stowarzyszenia Intra
6. Stowarzyszenie Psychologów
Chrześcijańskich
7. Polska Rada Psychoterapii
37. Stowarzyszenie Rozwoju
Uwaga ogólna
(dot. egzaminu)
Psychoterapii i Psychiatrii
Środowiskowej „AZALIOWA”

38. Zakład Psychoterapii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie
Katedra Psychoterapii UJ CM

Uwaga ogólna

39. Szpital Uniwersytecki w

Uwaga ogólna –

Pozostawienie procesu certyfikacji i egzaminu
certyfikacyjnego w gestii stowarzyszeń, nie CMPK.
Optymalne byłoby jednak zarezerwowanie środków
w budżecie na szkolenia, określenie minimów
programowych i ich ram oraz zlecenie jakiemuś
organowi administracji prowadzenie konkursów
kilkuletnich na prowadzenie szkoleń. Tutaj
wymagane byłoby stworzenie komisji badającej
kwalifikacje i nadzorujące proces szkolenia,
egzaminowania z ramienia MZ i czynników
społecznych (pismo zał. 5).

Uwaga nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia, kwestie dot. przebiegu
egzaminu reguluje art. 34 i 35 ustawy z
dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu
tytułu specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wprowadzenie specjalizacji z psychoterapii dzieci i
młodzieży będzie stanowić pozytywny precedens w
legalizacji wykonywania świadczeń
psychoterapeutycznych. Niestety będzie on
ograniczony jedynie do obszaru leczenia osób
niepełnoletnich. Zatem po jego wprowadzeniu
nieodzowne i logiczne będzie podjęcie identycznych
działań zmierzających do określenia specjalizacji w
zakresie: „ Psychoterapii”
Pozytywnie oceniamy inicjatywę wprowadzenia

Postulat dot. wprowadzenia kolejnej
nowej dziedziny - psychoterapia
kliniczna dla dorosłych. Uwaga
nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia. Kwestia wprowadzenia
nowej dziedziny - psychoterapia
dorosłych - będzie rozważana w
odrębnym trybie.
Postulat dot. wprowadzenia kolejnej

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Krakowie Oddział Kliniczny
Psychiatrii Dorosłych,
Dzieci i Młodzieży

nowa dziedzina

40. Komisja ds. Hipnozy Klinicznej
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

Uwaga ogólna–
nowa dziedzina

41. Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Filozofii
Chrześcijańskiej

Uwaga ogólna –
nowa dziedzina

42. 1 Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie

Uwaga ogólna –
nowa dziedzina

specjalizacji z psychoterapii klinicznej dzieci i
młodzieży oraz mamy nadzieje, że podobną
specjalizacja zostanie wprowadzona z psychoterapii
dorosłych.

nowej dziedziny - psychoterapia
kliniczna dla dorosłych. Uwaga
nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia. Kwestia wprowadzenia
nowej dziedziny - psychoterapia
dorosłych - będzie rozważana w
odrębnym trybie.
Wprowadzenie proponowanych rozwiązań w
Postulat dot. wprowadzenia kolejnej
pierwszej kolejności w obszarze psychoterapii
nowej dziedziny - psychoterapia
klinicznej dzieci i młodzieży, następnie w
kliniczna dla dorosłych. Uwaga
psychoterapii stosowanej w leczeniu osób dorosłych nieuwzględniona - poza materią
zapewni prawidłowy i stały rozdział kompetencji
rozporządzenia. Kwestia wprowadzenia
zawodowych.
nowej dziedziny - psychoterapia
dorosłych - będzie rozważana w
odrębnym trybie.
Proponuje rozważenie wprowadzenia specjalizacji – Postulat dot. wprowadzenia kolejnej
komplementarnej i równie niezbędnej – dla
nowej dziedziny - psychoterapia
dorosłych, która może mieć nazwę „ psychoterapia
kliniczna dla dorosłych. Uwaga
kliniczna”.
nieuwzględniona - poza materią
rozporządzenia. Kwestia wprowadzenia
nowej dziedziny - psychoterapia
dorosłych - będzie rozważana w
odrębnym trybie.
Dobry projekt rozporządzenia. Powinno się
Postulat dot. wprowadzenia kolejnej
rozszerzyć tą dziedzinę psychoterapii klinicznej
nowej dziedziny - psychoterapia
dzieci i młodzieży także do psychoterapii dorosłych. kliniczna dla dorosłych. Uwaga
Podobnie jak w przypadku specjalizacji dla lekarzy nieuwzględniona - poza materią
w dziedzinie psychiatrii, istniejesz konieczność
rozporządzenia. Kwestia wprowadzenia
wyodrębnienia tej dziedziny i stworzenia programu nowej dziedziny - psychoterapia
kształcenia w zakresie dziedziny, jaką jest
dorosłych - będzie rozważana w

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
psychoterapia dorosłych.
Nie popiera wprowadzenia kolejnej specjalizacji.
Wprowadzenie nowych dziedzin specjalizacji dla
lekarzy skutkuje utrudnieniem dostępu do
specjalistów, a w efekcie wydłużenie kolejki
oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej.
Postulat o rezygnację z wprowadzenia nowej
specjalizacji.

odrębnym trybie.
Do dyskusji.

43. Naczelna Rada Lekarska

Uwaga ogólna nowa dziedzina

44. 3 Polskie Towarzystwo
5 Psychoterapii Gestalt

Uwaga ogólna nowa dziedzina

45. Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin

Uwaga ogólna nowa dziedzina

Wprowadzenie w proponowanym kształcie zmian
dotyczących specjalizacji psychoterapeuta kliniczny
dzieci i młodzieży uważamy za przedwczesne.
Dlatego postulujemy o wstrzymanie prac nad tym
projektem (pismo zał. 6).

Do dyskusji.

46. Ogólnopolski Związek
Zawodowy Psychologów

Zał. nr 2 do
rozporządzenia

Do dyskusji.

47. 1 Wojewoda Lubuski
7

Zał. nr 2 do
rozporządzenia

48. 1 1. Zakład Psychoterapii
9 Szpitala Uniwersyteckiego w
Krakowie
2. Katedra Psychoterapii UJ
CM
49. 2 Wojewoda Mazowiecki
0

Zał. nr 2 do
rozporządzenia

Ograniczenie zawodów mogących przystąpić do
specjalizacji psychoterapia kliniczna dzieci i
młodzieży do lekarzy i psychologów (pismo zał. 8).
W procesie specjalizacji w dziedzinie
„psychoterapii klinicznej dzieci
i młodzieży” należy rozważyć preferencyjność
zawodu psychologa.
Dodanie do zawodów mogących przystąpić do
specjalizacji – „ socjologa” zgodnie z Projektem
rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Proponuje się dodanie w specjalizacji w dziedzinie
fizyki medycznej: zastosowanie fizyki w biologii i

Uwaga nieuwzględniona – poza materią
rozporządzenia.

Zał. Nr 2 do
Rozporządzenia

Do dyskusji.

Do dyskusji.

Do dyskusji.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

50. 2 Wojewoda Mazowiecki
1
51. Wojewoda Mazowiecki

Zał. Nr 2 do
Rozporządzenia
Zał. Nr 2 do
Rozporządzenia

52. 2 Konsultant Wojewódzki dla
3 województwa śląskiego w
dziedzinie psychiatrii dzieci i
młodzieży

Zał. Nr 2 do
Rozporządzenia

53. 2 Wojewoda Małopolski
4

Zał. Nr 2 do
Rozporządzenia

54. 2 Polskie Towarzystwo
5 Psychologiczne
55. 2 Śląski Uniwersytet Medyczny w
6 Katowicach

Zał. Nr 2 do
Rozporządzenia
Zał. nr 2 do
Rozporządzenia

56. 2 Konsultant Wojewódzki dla
7 województwa śląskiego w

Zał. nr 2 do
Rozporządzenia

medycynie
Dodanie nowej specjalizacji o nazwie dietetyka
kliniczna
Wnioskujemy o ograniczenie zawodów mogących
przystąpić do specjalizacji psychoterapia kliniczna
dzieci i młodzieży do psychologów.
Proponuje doprecyzowanie sformułowania lekarz lekarz specjalista psychiatra lub lekarz specjalista
psychiatra dzieci i młodzieży.
Ograniczenie zawodów mogących przystąpić do
specjalizacji wyłącznie do lekarza i psychologa
(pismo zał. 9).
Ograniczenie zawodów mogących przystąpić do
specjalizacji wyłącznie do lekarza i psychologa.
w dodanym wierszu nr 16 "psychoterapia kliniczna
dzieci i młodzieży" w rubryce "tytuł zawodowy ...."
uwzględnić dodatkowo neurobiologię.
Uwzględnienie kierunku neurobiologia (studia II
stopnia) jest jednoznacznie uzasadnione profilem
studiów, który w czytelny sposób koresponduje z
zakresem specjalizacji "psychoterapia kliniczna
dzieci i młodzieży". W opinii SUM zarówno
wiedza, jak i umiejętności absolwentów kierunku
neurobiologia gwarantuję kompetentne
przygotowanie do ubiegania się o szkolenie
specjalizacyjne w nowo wymienionej dziedzinie.
Przy istotnym znaczeniu wprowadzanej, nowej
dziedziny kształcenia specjalizacyjnego zasadnym

Uwaga nieuwzględniona – poza materią
rozporządzenia.
Do dyskusji.

Do dyskusji.

Do dyskusji.

Do dyskusji.
Do dyskusji.

Do dyskusji.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
jest wyróżnienie psychologów klinicznych jako
adresatów szkolenia specjalizacyjnego w
psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży i ze
względu na pokrewność dziedziny specjalizacyjnej
oraz charakter kształcenia w dziedzinie psychologii
klinicznej oraz kompetencje psychologów
klinicznych - wprowadzenie dla nich skróconej
ścieżki kształcenia w nowej dziedzinie:
psychoterapia kliniczna dzieci i młodzieży

dziedzinie Psychologii Klinicznej

57. 2 Polskie Towarzystwo
8 Psychologiczne

Zał. nr 2 do
Rozporządzenia

Istotne znaczenie przy wprowadzaniu nowej
dziedziny kształcenia specjalizacyjnego ma
wyróżnienie psychologów klinicznych, jako
adresatów szkolenia specjalizacyjnego w
psychoterapii dzieci i młodzieży, w celu
wprowadzenia dla nich skróconej ścieżki
kształcenia w nowej dziedzinie (pismo zał. 1).

Do dyskusji.

58. 2 Laboratorium Psychoedukacji –
Instytut Treningu i
Psychoterapii

uwaga ogólna

Uwaga nieuwzględniona - wprowadzenie

59. 3 Rządowe Centrum Legislacji

OSR

W projekcie mowa jest o specjalizacji psychoterapii
klinicznej dzieci i młodzieży, w której nabór będzie
możliwy co 4 lata, dopiero po zwolnieniu przez
osoby, które ukończą szkolenie miejsc. Wydaje się
prawdopodobny odwrotny do zamierzonego w
projekcie rezultat w postaci zmniejszenia ilości
kadry medycznej specjalistów w tej dziedzinie
ochrony zdrowia (pismo zał. 2).
Ocena skutków regulacji wymaga uzupełnienia
o wyniki analizy wpływu projektu na sytuację
ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych

nowej dziedziny zwiększy kadrę medyczną w
zakresie specjalistów w dziedzinie
psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży, a
w konsekwencji umożliwi to poprawę opieki
w obszarze ochrony zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży.

Uwaga uwzględniona.

Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
60. 4 Wojewoda Mazowiecki

OSR pkt 4

61. 8 Minister Finansów

OSR pkt 6

Nie wskazano iż projekt oddziałuje również na
wojewodów
Należy uzupełnić o informację, że wszelkie skutki
wejścia w życie przepisów
projektowanego rozporządzenia zostaną pokryte w
ramach środków własnych poszczególnych
części budżetowych i nie będą stanowić podstawy
do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu
państwa. W związku z tym, dane o wydatkach
wskazane w tabeli „Skutki w okresie 10 lat od
wejścia w życie zmian " wymagają wykreślenia.

Uwaga uwzględniona.
Uwaga uwzględniona.

