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Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 28794, Pani Poseł Joanny Fabisiak,  przesłaną do 

Ministerstwa Zdrowia w dniu 7 grudnia 2021 r., w sprawie dofinansowania studiów 

podyplomowych i specjalizacji psychologów oraz poprawy warunków ich pracy, 

uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Na wstępie należy podkreślić iż niezbędnym elementem funkcjonowania nowego 

modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wdrażanego przez 

Ministerstwo Zdrowia jest rozwój kadr specjalistów - poza lekarzami psychiatrami – 

zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego najmłodszych. W związku z tym 

zdecydowano się na wprowadzenie regulacji dotyczących nowych zawodów: 

 specjalizacja psychoterapia dzieci i młodzieży została wprowadzona 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w 
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ochronie zdrowia (Dz.U. 2019, poz. 226). Program specjalizacji został ogłoszony 

w czerwcu 2019 r.; 

Zgodnie z danym Centrum Egzaminów Medycznych liczba osób z tytułem 

specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży wynosiła w lipcu 2021 

roku 174 osoby. Ponadto do dnia 15 listopada br. wydano ok. 440 decyzji o 

uznaniu dorobku zawodowego i naukowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i 

młodzieży. 

 kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” 

została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji obwieszczeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 1279);

opracowany został nowy program specjalizacji z psychologii klinicznej w zakresie 

psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (kwiecień 2018 r.). Zgodnie z danym 

Centrum Egzaminów Medycznych liczba osób z tytułem specjalisty w dziedzinie 

psychologii klinicznej (pracujących zarówno z dziećmi jak i dorosłymi) wynosiła 

w lipcu 2021 roku 963 osoby.

Oprócz wprowadzenia regulacji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój dnia 4 grudnia 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs (POWER 5.4), w ramach 

którego realizowane będą szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy 

społecznej w celu uzyskania kwalifikacji m.in. w zakresie ww. nowych zawodów. 

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymało 6 projektów, o łącznej kwocie blisko 

35 mln zł. Przewiduje się, iż wsparciem w ramach tego konkursu zostanie objętych 970 

osób.

Planowana jest kontynuacja podobnych szkoleń ze środków nowej perspektywy. 

Ponadto Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż wymogi dotyczące kwalifikacji 

personelu realizującego świadczenia zostały opisane 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.).

Odnosząc się do kwestii zwiększenia zarobków psychologów, Ministerstwo Zdrowia 

uprzejmie informuje, ani Ministerstwo Zdrowia ani Narodowy Fundusz Zdrowia nie 

określa stawek godzinowych psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Jednocześnie środki przeznaczane na świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 

systematycznie rosną. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

przygotowuje nową wycenę taryf świadczeń w ramach poziomów referencyjnych 
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nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  Przewiduje się że 

nowa wycena świadczeń może mieć zastosowanie do umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej od stycznia 2022 r. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia 

wzrost wyceny taryf powinien przełożyć się na wzrost zarobków osób realizujących 

świadczenia.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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