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1. Integracja środowiska: 
• przywitanie uczestników spotkania i prośba o uzupełnienie danych 

kontaktowych, 
• przedstawienie swojej osoby oraz obszarów aktywności zawodowej 

przez nowego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii 
Klinicznej Pani dr n. hum. Katarzyny Sitnik-Warchulskiej, 

• prezentacja uczestników w zakresie pełnionych funkcji, miejsc pracy, 
zainteresowań zawodowych, 

• przywitanie nowych specjalistów psychologii klinicznej, którzy zdali 
egzamin wiosną 2015r. 

2. Omówienie istotnych rozporządzeń Ministra Zdrowia: 
• rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od 

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorstwami z dnia 20 
lipca 2011r, 

• projekt rozporządzenia odnoszący się do gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych dotyczący zatrudnienia psychologów w 
ramach służby zdrowia. 

3. Dyskusja dotycząca potrzeby utrzymania i kontroli standardów 
kształcenia uniwersyteckiego w dziedzinie psychologii: 

• prezentacja szkół wyższych kształcących w zakresie psychologii 
zgodnie ze standardami uniwersyteckimi, 

• negatywna ocena środowiska psychologów klinicznych 
proponowanego przez szkołę Kopernikus rocznego szkolenia 
nadającego tytuł specjalisty psychologa (tytuł nieuprawniony). 

4. Omówienie formalnych i praktycznych kwestii związanych z realizacją 
specjalizacji z psychologii klinicznej: 

• prezentacja i omówienie projektu ustawy dotyczącej egzaminy z 
psychologii klinicznej (do 6 listopada czas konsultacji 
społecznych), 

• omówienie składowych egzaminu specjalizacyjnego z psychologii 
klinicznej (egzamin praktyczny, teoretyczny, praca poglądowa), 

• omówienie wytycznych dotyczących przygotowywania przez 
specjalizantów studium przypadku w ramach egzaminu 
praktycznego, 



• omówienie możliwości umieszczania na dyplomie 
specjalizacyjnym nazwy subspecjalizacji w zakresie psychologii 
klinicznej, którą realizował dany specjalista – możliwość uzyskania 
takiego dyplomu poprzez PTP zakładka specjalizacja. Należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy (Rejestr Psychologów 
Klinicznych), 

• podsumowanie dotychczasowej edycji specjalizacji z psychologii 
klinicznej realizowanej przez SWPS w Katowicach i Ośrodek 
Dąbrówka w Gliwicach oraz zapowiedź nowej edycji specjalizacji i 
nowego ośrodka, który obok dotychczasowych ośrodków stara się o 
możliwość realizacji specjalizacji z psychologii klinicznej (SP 
Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu). Planowany termin nowej edycji 
jesień 2016r, 

• podanie stron internetowych dotyczących szkolenia 
specjalizacyjnego oraz egzaminów ze specjalizacji: 
https://www.cem.edu.pl/ ; http:// www.cmkp.edu.pl/. 

 
5. Rola i zakres działania zespołu interdyscyplinarnego w woj. Śląskim w 

skład, którego wchodzą psycholodzy kliniczni. 
6. Podkreślenie roli i znaczenia ustawicznego kształcenia i rozwoju 

zawodowego psychologów klinicznych: 
• możliwość współpracy ze środowiskiem psychiatrycznym w 

ramach planowanego Zjazdu Psychiatrów Polskich, który odbędzie 
się w 2016r w Katowicach, 

• prośba o przekazywanie informacji dotyczących konferencji, 
warsztatów, spotkań w obszarze psychologii klinicznej. Informacje 
można przekazywać bezpośrednio Konsultantowi Wojewódzkiemu 
bądź poprzez stronę internetową Konsultantów w dziedzinie 
Psychologii Klinicznej: www.psychologia-konsultancji.pl 

7. Podsumowanie spotkania, czas na pytania, propozycja systematycznych 
spotkań specjalistów z psychologii klinicznej w woj. Śląskim. 
Zaproponowano spotkania co pół roku. 
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