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Lp Podmiot 
zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi Propozycje rozwiązań 

1 Konsultant 
Wojewódzki w 
Dziedzinie 
Psychologii 
Klinicznej dla 
woj warm-maz 

Par1 pkt 1 
„16) psychoterapia 
kliniczna dzieci i 
młodzieży” 
 
1.Czy rzeczywiście jest 
konieczne wprowadzanie 
nowej dziedziny w 
ochronie zdrowia by 
objąć opieką dzieci i 
młodzież? 
 
2. Jaki będzie zakres 
oddziaływania 
psychoterapeuty 
klinicznego dzieci i 
młodzieży? 
Jakie uprawnienia będzie 
miał psychoterapeuta 
kliniczny dzieci i 
młodzieży? 
 
 
 
 
 

Psycholog kliniczny dzieci i 
młodzieży ma rozległy zakres 
wiedzy i umiejętności, by objąć 
oddziaływaniami dzieci, 
młodzież i ich rodziny. W 
zakresie jego kompetencji jest 
stawianie diagnozy a też 
prowadzenie pomocy 
psychologicznej. O ile sam nie 
jest też psychoterapeutą to jest 
często członkiem 
interdyscyplinarnego zespołu, w 
którym jest psychoterapeuta.  
Jeżeli do tej pory ten system nie 
działa poprawnie, to wydaje się 
nie tyle z braku psychologów 
klinicznych dzieci i młodzieży 
(oni są!!) co ze złej gospodarki 
personalnej. W obowiązujących 
dokumentach regulujących 
konieczność zatrudniania 
specjalistów (np. tzw 
„rozporządzenie koszykowe” 
itp.), gdy mowa o psychologach 
zajmujących się dziećmi i 
młodzieżą,  próżno szukać 
zapisu  by był to specjalista 
psycholog kliniczny, co otwiera 
furtkę do zatrudniania 
psychologów z 
niewystarczającym 
doświadczeniem i 
kompetencjami do pracy w tak 
„kruchej materii” jaką jest 
psychika dziecka czy młodego 
człowieka.  
 

1. Odstąpić od wprowadzania 
nowej dziedziny w ochronie 
zdrowia na rzecz zwiększenia 
dbałości o zapisy w 
dokumentach 
wyszczególniających 
konieczność zatrudniania 
specjalistów psychologów 
klinicznych dzieci i 
młodzieży. 
 
 
2.Jeżeli z różnych powodów 
dziedzina musi powstać – 
należy jasno i bardzo 
precyzyjnie określić 
tożsamość psychoterapeuty 
klinicznego dzieci i młodzieży 
i jego zakres oddziaływań.  



 

 

   
Tworzona jest nowa dziedzina w 
ochronie zdrowia, która swoim 
zakresem w dużej mierze 
pokrywa się z psychologią 
kliniczną dzieci i młodzieży i 
psychoterapią.  
Co więc będzie różnicowało ją 
od w/w dziedzin? Czy 
rzeczywiście konieczne jest 
powoływanie do życia nowego 
„bytu”, który wygląda jak synteza 
niektórych elementów 
psychologii klinicznej dzieci i 
młodzieży i psychoterapii?? 
 
 

     
     
     
     
     
     

 


