
Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie statusu uczestnictwa 

w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii 

uzależnień. 

 

Szanowny Panie Ministrze!  

 

 W dniu 12 września 2016 roku na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych opublikowano komunikat przypominający, iż zgodnie z §13                             

ust. 5, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, 

kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących 

świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad 

uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi               

i organizacjami społecznymi, potwierdzenie statusu uczestnictwa w programie szkolenia w zakresie 

specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień wydaje Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na okres 5 lat.   

Dodano również informację, że wszystkie osoby, które otrzymały potwierdzenie statusu 

uczestnictwa w programie szkolenia po 1 lipca 2012 r., bez względu na przyczyny, nie mają 

możliwości uzyskać kolejnego przedłużenia jego ważności. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek 

osób, których potwierdzenie statusu uczestnictwa w programie szkolenia zostało wydane przed                  

1 lipca 2012 r. Ta grupa terapeutów uczestniczących w programie szkolenia może ubiegać się                      

o ostatnie jego przedłużenie na okres 5 lat. Przedstawione zasady wynikają z zarządzenia dyrektora 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie 

zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: 

specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. 

Przedstawiona sytuacja jest przejawem dyskryminacji osób, które uzyskały przedmiotowy 

status po 01.07.2012 roku, ponieważ realnie wydłuża okres uczestnictwa w programie szkolenia 

osobom wcześniej rozpoczynającym szkolenie, nawet o kilka lat. Problem jest szczególnie istotny, 

ponieważ  nieukończenie wszystkich etapów szkolenia (min. 650-godzinne szkolenie,                         

min. 70-godzinna superwizja i min. 80-godzinny staż), w okresie 5 lat wiąże się z obowiązkiem 

ponownego rozpoczęcia całego szkolenia. 

 

 

 



W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: 

1. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć działania służące sprawiedliwemu traktowaniu 

wszystkich osób uczestniczących w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii 

uzależnień i instruktora terapii uzależnień? 

 

Z poważaniem  

Poseł Małgorzata Zwiercan 


