
Protokół z otwartego zebrania psychologów  
 

Miejsce spotkania: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

Data spotkania: 08.11.2016r 

Osoby prowadzące spotkanie: Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Psychologii 

Klinicznej dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska oraz Przewodnicząca PTP o. 

Katowice mgr Agata Diec 

 

1. Przywitanie uczestników spotkania (mgr Agata Diec i dr K.Sitnik-Warchulska) 

 przywitanie uczestników spotkania i prośba o uzupełnienie danych 

kontaktowych oraz listy obecności, 

 przedstawienie ramowego planu spotkania. 

 

2. Przedstawienie działań Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 

Katowicach (mgr A. Diec): 

 przedstawienie zarządu Oddziału PTP w Katowicach (kadencja 2015-

2018) 

a) przewodniczący - Agata Diec 

b) v-ce przewodniczący- Ryszard Chłopek 

c) sekretarz – Izabela Kałka 

d) sekretarz ds. członkowskich - Karolina Zalewska 

e) skarbnik – Łukasz Kielemnik 

 prezentacja strony internetowej po aktualizacji, 

 dane dotyczące siedziby PTP o. Katowice: Centrum Kultury Katowice, 

Pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 K-ce. 

 podanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ubiegania się o 

członkostwo (składka wpisowa 50 zł, składka roczna 100 zł). 

 

3. Omówienie ustawy o zawodzie psychologa (mgr A. Diec): 

 przedstawienie kompetencji i kwalifikacji w oparciu o które realizuje się 

usługi psychologiczne i na podstawie których uzyskuje się dostęp do 

zawodu psychologa, 

 podstawa prawna, która reguluje zawód psychologa  -  ustawa z dnia 8 

czerwca 2001r; nie funkcjonuje ze względu na brak przepisów 

wykonawczych, 

 kwestie sporne w związku z ustawą: 

a) kształcenie – jednolite studia magisterskie 5 letnie  

b) staże zawodowe – trudności wykonawcze związane z opiekunami, 

finansowaniem itp. 

c) trudności polskich psychologów w uzyskaniu Europejskiego 

Dyplomu Psychologa 

d) zasadność powołania regionalnych izb psychologów w kontekście 

prawa wykonywania zawodu 

e) potrzeba uregulowania prawnego zawodu psychologa zgodnie z 



przepisami UE. 

. 

4. Omówienie projektu ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia  

           (dr K. Sitnik-Warchulska): 

 omówienie toku prac nad ustawą oraz związanych z tym kwestii 

oczekiwania na najbliższy termin egzaminu specjalizacyjnego oraz 

naboru i rekrutacji na kolejną edycję szkolenia specjalizacyjnego do 

czasu wydania przez MZ przepisów przejściowych lub przepisów 

wykonawczych, 

 kwestie sporne: 

a) elektroniczny system rekrutacji bez bezpośrednich rozmów 

kwalifikacyjnych, 

b) rekrutacja w Urzędzie Wojewódzkim 

 nowe wytyczne dotyczące egzaminu specjalizacyjnego: 

a) pierwszy etap – egzamin testowy 

b) drugi etap – egzamin ustny z realizowanej subspecjalizacji 

c) kwestia bezterminowej możliwości zdawania egzaminu 

specjalizacyjnego, 

d) nowy program kształcenia w ramach specjalizacji w psychologii 

klinicznej (w przygotowaniu), 

e) przypomnienie wymogów dotyczących sporządzania studium 

przypadku do egzaminu z psychologii klinicznej (szczegółowo 

podane na stronie internetowej konsultantów) 

 

5. Omówienie tytułu specjalisty psychologa klinicznego i związanych z nim   

uprawnień (dr K. Sitnik-Warchulska). 

 

6. Przedstawienie dwóch ośrodków z województwa Śląskiego, które uzyskały 

akredytację  do kształcenia w zakresie specjalizacji z psychologii 

klinicznej(łącznie 100 miejsc szkoleniowych)(dr K. Sitnik-Warchulska): 

 Uniwersytet SWPS (75 miejsc) 

 SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu (25 miejsc). 
 

7. Koszyk świadczeń zdrowotnych – regulacje NFZ i MZ  

           (dr K.Sitnik-Warchulska): 

 Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

lecznictwa szpitalnego z dnia 14.04.2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 694 

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 

zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U. 2016 

poz. 1372  

 rekomendacje dotyczące miejsc, w których mają być zatrudnieni 

specjaliści psycholodzy kliniczni, psycholodzy kliniczni lub 

psycholodzy z co najmniej 2 letnim doświadczeniem klinicznym 



 Jednolity tekst ustawy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego z dnia  

08.04.2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 546 (tajemnica zawodowa)  

  Rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych z dnia 30.09.2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 1743 

(dzieci w śpiączce) 

  Rozporządzenie RM w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 2016-

2020 z 04.08.2016 r. - Dz.U. 2016 poz. 1492  

 aktualna sytuacja związana z rolą psychologa w ustawie za życiem –  

dyskusja w kwestii regulowanej ustawą pomocy psychologicznej 
 

8. Mapy potrzeb zdrowotnych 2016-2020 (dr Sitnik-Warchulska i mgr Ewa   

Jędrychowska) 

 Centrum Zdrowia Psychicznego – prezentacja idei oraz 

perspektywicznych planów w tym zakresie (mgr Ewa Jędrychowska). 

 

9. Program ubezpieczeń zawodowych dla członków Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego (Przedstawiciele Firmy Transferis). 

 

10. Walne zebranie Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 

Katowicach (mgr Ryszard Chłopek, mgr Izabela Kałka) 

 sprawozdanie z działalności 

 sprawozdanie w zakresie liczby członków Oddziału 

 omówienie zrealizowanych projektów  

 omówienie planów na przyszłość 

 zamknięcie zebrania. 

 

11.  Zamkniecie spotkania i pożegnanie gości (mgr Agata Diec i dr Katarzyna 

Sitnik-Warchulska) 

 

 

 

                                                                                              Protokolant 

mgr Katarzyna Rojewska 


