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Komunikat nr 40/2015 dla świadczeniodawców  

realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  

w sprawie kwalifikacji personelu  

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami, dotyczącymi wykazywania jako psychoterapeuty lub 

psychologa klinicznego osób nie posiadających takich uprawnień Śląski Oddział Wojewódzki NFZ 

przypomina, że w roku 2015, w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013, poz. 1386  

z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  

13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień z późn. zm. 

Zgodnie z wyżej wymienionymi aktami prawnymi 

 

1. Psychoterapeutą jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo 

spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa  

i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), 

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających 

zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo 

skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo–behawioralnej  

lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe 

szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu 

zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, 

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie 

szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję 

zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu 

kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty 

– zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię” 

 

2. Osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty jest: 

osoba, o której mowa w lit. a wyżej wymienionego zapisu, posiadająca status osoby uczestniczącej  

co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca 

zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby 

posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu 

psychoterapeuty”. 
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3. Psychologiem klinicznym jest: 

psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna lub II stopień specjalizacji  

w dziedzinie psychologii klinicznej. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia psycholog z udokumentowanym co najmniej 

dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej to psycholog, który posiada dwa lata doświadczenia 

w prowadzeniu profilaktyki, diagnostyki oraz terapii zaburzeń zachowania w placówkach lecznictwa 

psychiatrycznego.  

 

4. Specjalistą psychoterapii uzależnień jest: 

osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub posiada kwalifikacje 

specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy  

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1356).  

 

5. Osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień 

jest: 

osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia  

i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień oraz  posiada status osoby 

uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie psychoterapii uzależnień, potwierdzony 

zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.  

 

Jednocześnie Śląski OW NFZ przypomina o konieczności weryfikowania kwalifikacji osób 

realizujących świadczenia, w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, na podstawie 

dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Niezbędnym jest dochowanie należytej 

staranności i prawidłowe ewidencjonowanie personelu w systemie informatycznym (SOP) oraz 

przekazywanych poprzez Portal (moduł Aneksowanie Umów) zgłoszeń zmian. 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób realizujących świadczenia powinny znajdować się  

w posiadaniu podmiotu leczniczego, będącego stroną umowy zawartej ze Śląskim OW NFZ.  

Jednocześnie wskazać należy, że obecnie system informatyczny nie pozwala na wykazanie dla danej 

osoby dwóch różnych specjalności w ramach rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,  

w ramach danej komórki organizacyjnej w ofercie lub w umowie. Niemniej, jeśli taka osoba w ramach 

określonej komórki organizacyjnej realizuje świadczenia, np. jako psycholog i równocześnie jako 

psychoterapeuta itp., należy zaewidencjonować ją ze wszystkimi posiadanymi kwalifikacjami,  

a do umowy wybrać jedną, wiodącą dla danego zakresu. 


