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 Od dnia 21.03.2017 r. obowiązuje nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami 

postępowanie rekrutacyjne na szkolenie specjalizacyjne powinno odbywad się drogą 

elektroniczną, poprzez System Monitorowania Kształcenia SMK (Artykuł 9 i Artykuł 11 

Ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia). Na dzieo 21.03.2017 r. system ten nie był w pełni sprawny, co uniemożliwiało wpis 

jednostkom akredytacyjnym oraz rekrutację Urzędom Wojewódzkim. 

 W dniu 30.03.2017 r., w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej 15, 

odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z Konsultantem Krajowym w 

dziedzinie Psychologii Klinicznej, Konsultantami Wojewódzkimi w dziedzinie Psychologii 

Klinicznej oraz przedstawicielami ośrodków akredytowanych szkolących psychologów w 

zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej. Jako Konsultanci uzyskaliśmy wówczas 

zapewnienie, że System Monitorowania Kształcenia SMK będzie umożliwiał przeprowadzenie 

rekrutacji w ciągu kilku tygodni od spotkania. 

 Informacje otrzymane od ośrodków posiadających akredytację w zakresie szkolenia 

specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz Urzędów Wojewódzkich wskazują, 

że procedura rekrutacji na szkolenie specjalizacyjne jest niemożliwa ze względu na 

niesprawnośd Systemu Monitorowania Kształcenia SMK. 

 Niepokój wzbudza również brak przepisów przejściowych, umożliwiających rekrutację 

na szkolenie specjalizacyjne w okresie przejściowym. 

 Pragnę podkreślid, że dostęp do świadczeo wykonywanych przez specjalistów 

psychologów klinicznych stanowi składową oczekiwanej, interdyscyplinarnej, specjalistycznej 



opieki medycznej i stanowi standard europejski. Na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 

Psychologii Klinicznej oczekuje we wszystkich  województwach  Polski wiele osób, o czym 

powiadamiani są konsultanci wojewódzcy oraz konsultant krajowy. 

 Mając na uwadze przytoczone argumenty, zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie 

przepisów regulujących okres przejściowy, do czasu kiedy System Monitorowania Kształcenia 

SMK nie osiągnie pełnej sprawności. Jednocześnie wnioskuję o umożliwienie naboru oraz 

organizacji kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii Klinicznej w oparciu o 

dotychczasowe procedury.   

 

                                                                                                   Z wyrazami szacunku  

                                                                                                   Bernadetta Izydorczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


