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Warszawa 31.07.2022 r.  
   
Szanowni Państwo  
 
uprzejmie informuję, że  na stronie www.cbt.pl/aktualnosci   udostępniliśmy do konsultacji 
społecznych projekt – Standardów organizacyjnych i merytorycznych dla jednostek pierwszego 
poziomu referencyjnego.  
       Niniejszy projekt został przygotowany zgodnie z zamówieniem na - opracowanie standardów i 
realizacja szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i 
młodzieży w ramach realizacji projektu „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy 
model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.05.02.00-00-0001/21-00. 
      W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do 
przedmiotowego projektu w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, w wersji 
elektronicznej na adres szkola@cbt.pl   a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl  w wersji 
umożliwiającej edytowanie tekstu w formacie niżej zamieszczonej tabeli:  
 

 
Niezgłoszenie uwag w podanym terminie pozwolę sobie uznać jako rezygnację z przedstawienia 
stanowiska i akceptację projektu.  
 
                                                                                                                                                   

                                                                                 Z poważaniem 
                                                                                 Paweł Szeplewicz  

                                                                                Prezes Zarządu  
                                                                                   Centrum CBT EDU Sp. z o.o. 

 
W  załączeniu : projekt opracowania  
 
Do wiadomości: 
 

1. Ministerstwo Edukacji i Nauki   
                           kancelaria@mein.gov.pl  ; sekretariat.DWEW@mein.gov.pl  
 

2. Konsultant Krajowy z dziedziny psychologii klinicznej   
bernadetta.izydorczyk@uj.edu.pl  

 
3. Konsultant Krajowy z dziedziny psychiatrii  

piotr.galecki@umed.lodz.pl ; galeckipiotr@wp.pl  
 

4. Konsultant Krajowy z dziedziny Psychiatrii dzieci i młodzieży   
aleksandra_lewandowska@poczta.onet.pl  

 

Lp Podmiot 
zgłaszający 
uwagi 

Przepis którego uwaga 
dotyczy/Jednostka 
redakcyjna/ strona 

Treść 
uwagi 

Uzasadnienie 
uwagi 

Propozycja 
rozwiązań 
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5. Konsultant Krajowy dziedziny z psychoterapii dzieci i młodzieży  
agaslopien@ump.edu.pl  

 
6. Konsultant Krajowy z dziedziny pielęgniarstwo psychiatryczne  

czarneckidamian@cm.umk.pl  
 

7. Rzecznik Praw Pacjenta   
kancelaria@rpp.gov.pl  

 
8. Pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży  

dep-zp@mz.gov.pl  ; janaskozik@gmail.com  
 

9. Pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii  
dep-zp@mz.gov.pl   

 
10. POLSKIE TOWRZYSTWO PSYCHIATRYCZNE 

ptp@psychiatria.org.pl 
 

11. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
Psychoterapia.ptp@gmail.com 
 

12. Sekcja Naukowa terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
Sntr.ptp@gmail.com 
 

13. POLSKIE TOWRZYSTWO PSYCHIATRYCZNE Sekcja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  
sekcjapdim@psychiatria.org.pl 

 
14. Polskie Towarzystwo Psychologiczne   

ptp@psych.org.pl 
 

15. OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI 
sekretariat@ore.edu.pl   ; ore@ore.edu.pl  

 
16. Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej   

sekretariat@pttpb.pl  
 

17. Polska Federacja Szpitali   
biuro@pfsz.org  
 

18. Nastoletni azyl  
nastoletniazyl@gmail.com  

 
19. Fundacja Synapsis  

                         fundacja@synapsis.org.pl  
 

20. Fundacja Nie widać po mnie   
                          u.szybowicz@niewidacpomnie.org  
 

21. Fundacja z ASPI-racjami  
                         biuro@aspi-racjami.org 

22.  Stowarzyszenie AD REM 
  
  adrem@adrem.one 

23. Fundacja PRAESTERNO  
biuro@praesterno.pl 
 

24. Fundacja Kontekst  
                         kontakt@fundacjakontekst.pl 
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25. Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu  
                          regina.bisikiewicz@otwartydialog.pl 
 

26. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin 
                         biuro@diagnozaterapia.pl 
 

27. Fundacja RAZEM  
kontakt@fundacjarazem.com  
 

28. Fundacja FOSA  
fundacjafosa@fundacjafosa.pl  
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