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Uwagi do Rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami 

W uzasadnieniu potrzeby wprowadzenia procedowanego rozporządzenia, projektodawca 
uznał, że ważnym celem doszczegółowienia wymogów w sprawie kwalifikacji jest stworzenie 
warunków do większego zainteresowania pracą w podmiotach leczniczych przez stworzenie 
ścieżki awansu zawodowego i umożliwienie szerszego dostępu do poszczególnych stanowisk 
pracy. Uważamy, że samo stworzenie ścieżki awansu zawodowego nie będzie nigdy 
atrakcyjne dla pracownika, jeżeli nie będzie to wiązało się z odpowiednim, zróżnicowanym 
wynagrodzeniem na poszczególnych stanowiskach. Psychologowie realizując szkolenia dla 
podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także uzyskania awansu zawodowego 
realizują je z własnych środków finansowych. Szkolenie specjalizacyjne oraz akredytowane 
kursy psychoterapii są wysoko płatne (od 25 000 do 60 000 zł). Przy dotychczasowym 
sposobie wynagradzania psychologów po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie 
psychologii klinicznej otrzymywali w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
od 30 zł do 1000 zł brutto do dotychczasowego wynagrodzenia za pracę na pełnym etacie. 
Kwota ta nie pozwalała specjaliście psychologowi klinicznemu uzyskać zwrot kosztów 
szkolenia nawet po kilkunastu latach pracy na wyższym stanowisku. Przeciętne 
wynagrodzenia psychologa w szpitalu wynosi 3090 zł brutto (dane uzyskane na podstawie 
badania przeprowadzonego przez OZZP w 2019r.) W związku z tym uważamy, że awans 
stanowiskowy dla pracowników, w tym psychologów w ochronie zdrowia będzie atrakcyjny 
wtedy, gdy wynagrodzenie będzie zróżnicowane i pozwoli zrekompensować włożony własny 
wkład finansowy w krótszym aniżeli kilkunastoletnim okresie. 

Przedstawiamy nasze uwagi do następujących punktów: 

o § 2  

1) wyższe wykształcenie medyczne - posiadanie tytułu zawodowego nadawanego 
absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych  
uczelni, działających w dziedzinach nauk medycznych. 

Powyższa definicja wprowadza chaos i niepokój w sprawie zdefiniowania psychologa w 
ochronie zdrowia. Psycholog – jako jedyny zawód w ochronie zdrowia, nie ma 
wykształcenia zdefiniowanego jako medyczny, albowiem nie jest absolwentem uczelni 
medycznych. Ścieżka zdobywania wykształcenia psychologicznego realizowana jest przez 
uniwersytety i wydziały nauk społecznych, które nie spełniają wymogu podstawowych 
jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinach nauk medycznych.  
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Przez osobę ̨ wykonującą ̨ zawód medyczny zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, należy rozumieć ́osobę ̨
uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń́ zdrowotnych 
oraz osobę ̨ legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń́ 
zdrowotnych w określonym zakresie (psychologia tj. zdrowie psychiczne) lub w 
określonej dziedzinie medycyny (np. w psychiatrii, w tym leczenie uzależnień) 

o §3 – w związku z powyższym proponujemy uzupełnienie punktu o ust. 9.  

Pracownik zatrudniony na stanowisku psychologa, starszego psychologa klinicznego, 
specjalisty psychologa klinicznego w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ̨
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, posiadający wykształcenie 
wyższe na kierunku psychologia i wykonujący świadczenia zdrowotne w jednostkach 
ochrony zdrowia, może być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku lub stanowisku 
równorzędnym, jeżeli był zatrudniony na tym stanowisku zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami. 

Ponadto w procedowanym rozporządzeniu nie uwzględniono terapeuty lub/i instruktora 
terapii uzależnień. Te stanowiska zostały zdefiniowane i opisane, a także ujęte  
w wymogach dotyczących określonych świadczeń w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.).  

W cytowanym, obowiązującym rozporządzeniu uwzględniono specjalistę psychoterapii 
uzależnień, instruktora terapii uzależnień i osoby będące w trakcie szkolenia ubiegające 
się o uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, certyfikatu 
psychoterapeuty i w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologia 
kliniczna.  

W związku z tym że zachodzi kolizja lub/i sprzeczność w zdefiniowaniu niektórych osób 
(specjalistów) wykonujących świadczenia w określonym zakresie w podmiotach 
leczniczych pomiędzy obowiązującymi rozporządzeniami, należałoby doprowadzić do 
spójności pomiędzy nimi, a nie do podtrzymywania niepewności wynikającej z różnego 
definiowania podstawowych w obu aktach pojęć.  

Do aktualnie procedowanego rozporządzenia należy wprowadzić stanowisko: specjalisty 
psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. 
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Uwagi do załącznika do omawianego rozporządzenia: 

1. Należy wprowadzić stanowisko: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora 
terapii uzależnień. 

2. Wszystkie stanowiska, które wymagają posiadania wykształcenia wyższego w danej 
dziedzinie w ochronie zdrowia i dodatkowo można uzyskać specjalizację w tej 
dziedzinie, powinny być traktowane tak samo. W związku z tym np. w punktach 21, 
22, 23 załącznika do rozporządzenia, które dotyczą stanowiska młodszy asystent 
zdrowia publicznego, asystenta i starszego asystenta zdrowia publicznego należy 
dokonać zmiany:  

o Mgr zdrowia publicznego 
o Młodszy asystent zdrowia publicznego 
o Starszy asystent zdrowia publicznego 
o Młodszy specjalista zdrowia publicznego 
o Specjalista zdrowia publicznego 
o Starszy specjalista zdrowia publicznego. 

Powyższa propozycja byłaby zgodna w awansem stanowiskowym tak jak w innych 
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Takim przykładem jest 
stanowisko psychologa. 

o Psycholog 
o Młodszy asystent psycholog. Wymagany staż pracy na stanowisku 3 lata 
o Starszy asystent psycholog. Wymagany staż pracy na stanowisku 3 lata 
o Młodszy specjalista psycholog kliniczny. Wymagane uzyskanie tytułu specjalisty 
o Specjalista psycholog kliniczny. Wymagany staż pracy na stanowisku 5 lat 
o Starszy specjalista psycholog kliniczny. Wymagany staż pracy na stanowisku 7 lat 

Specjalista psychoterapii uzależnień: 

o Osoba będąca w procesie certyfikacji specjalisty psychoterapii uzależnień – 
wymagane rozpoczęcie procesu specjalizacji psychoterapii uzależnień 

o Młodszy specjalista psychoterapii uzależnień - Wymagane uzyskanie tytułu specjalisty 
o Specjalista psychoterapii uzależnień – Wymagany staż pracy na stanowisku 3 lata 
o Starszy specjalista psychoterapii uzależnień - Wymagany staż pracy na stanowisku 7 

lat 

Instruktor terapii uzależnień: 

o Osoba będąca w procesie uzyskani tytułu instruktora terapii uzależnień – wymagane 
rozpoczęcie procesu  
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o Młodszy instruktor terapii uzależnień – wymagane uzyskanie tytułu instruktora 
terapii uzależnień 

o Instruktor terapii uzależnień -wymagany staż pracy na stanowisku 3 lata 
o Starszy instruktor terapii uzależnień – wymagany staż pracy na stanowisku 7 lat 

Psychoterapeuta/psychoterapeuta dzieci i młodzieży 

o Osoba będąca w procesie certyfikacji specjalisty psychoterapii – wymagane 
rozpoczęcie procesu specjalizacji psychoterapii  

o Młodszy psychoterapeuta – wymagane ukończenie 2 lat kursu psychoterapii 
o Psychoterapeuta – wymagane ukończenie całościowego kursu psychoterapii 
o Starszy psychoterapeuta – wymagany staż pracy na stanowisku 7 lat 
o Młodszy specjalista psychoterapii -  Wymagane uzyskanie tytułu 

specjalisty/certyfikatu 
o Specjalista psychoterapii – Wymagany staż pracy na stanowisku po uzyskaniu tytułu 

specjalisty/certyfikatu  3 lata 
o Starszy specjalista psychoterapii - Wymagany staż pracy na stanowisku po uzyskaniu 

tytułu specjalisty/certyfikatu7 lat 

Analogiczne zmiany należałoby wprowadzić w odniesieniu do takich stanowisk jak: 
fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży.  

3. Ponadto należy zwrócić uwagę, że awans zawodowy psychologa i innych osób 
wykonujących zawody w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na 
najwyższe możliwe stanowisko w podmiocie leczniczym wymaga co najmniej 15 lat 
nieustannej nauki. W karierze zawodowej psychologa i innych zawodów w ochronie 
zdrowa, zdobycie najwyższego stanowiska w określonej dziedzinie pochłania połowę 
czasu aktywności zawodowej w ciągu życia, co jest wątpliwym źródłem motywacji do 
realizowania takiej ścieżki zawodowej, przy niewielkim wzroście realnego 
wynagrodzenia.  

W związku z tym wnosimy o skrócenie potrzebnego czasu stażu pracy na 
poszczególne stanowiska, uwzględnione w załączniku do omawianego 
rozporządzenia. 

W odniesieniu do stanowiska psychologa: 
o Młodszy asystent psycholog – proponujemy po 2 latach pracy 
o Starszy asystent psycholog – proponujemy po 4 latach pracy 
o Młodszy specjalista psycholog kliniczny – po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie 
o Specjalista psycholog kliniczny – proponujemy 3 lata od uzyskania tytułu specjalisty, 

zamiast od czasu zatrudnienia na stanowisku młodszy specjalista psycholog kliniczny 
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o Starszy specjalista psycholog kliniczny – proponujemy 5 lat od uzyskania tytułu 
specjalisty zamiast 7 lat od czasu zatrudnienia na stanowisku specjalista psycholog 
kliniczny. 
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