
 

Prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk        Kraków, 25.10.2021 r. 

Konsultant Krajowy 

w dziedzinie Psychologii Klinicznej 

 

 

                                                       Minister Zdrowia 
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                                                       Dyrektorzy  

                                                       Departamentów Ministerstwa Zdrowia 
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                                                      Dyrektor  

                                                      Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

 

 

W imieniu własnym oraz Konsultantów Wojewódzkich 

reprezentujących psychologię kliniczną zwracam się do Państwa                           

z prośbą o rozpatrzenie naszych uwag w związku ze znajdującym się 

obecnie w konsultacjach publicznych projektem rozporządzenia 

Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

(projekt nowelizacja rozporządzenie koszykowe psychiatria dziecięca). 

Jako Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej wraz                          

z Konsultantami Wojewódzkimi reprezentującymi subspecjalizację 

psychologii klinicznej dzieci i młodzieży pragniemy wyrazić swoje 

zaniepokojenie kwestią roli i znaczenia psychologów klinicznych, 

planowanych we wskazanym projekcie. Naszą szczególną uwagę 

zwraca propozycja obniżenia wymogów co do zatrudniania 

specjalistów psychologów klinicznych oraz psychologów w trakcie 

specjalizacji z psychologii klinicznej. W pierwszym poziomie 

proponowany jest psycholog, w II i III poziomie psycholog lub 



 

psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej lub specjalista 

psycholog kliniczny. Tego rodzaju propozycja realnie może wpłynąć na 

brak zatrudniania psychologów w trakcie specjalizacji i specjalistów 

psychologii klinicznej w placówkach służby zdrowia. Sygnały 

wskazujące na tego rodzaju interpretację już się pojawiają.  

Jednocześnie wyraźnie wskazuje się na potrzebę specjalistycznej 

diagnozy, w tym realizacji diagnostycznych porad psychologicznych.                  

Z założenia mają one zawierać w sobie: 

a) wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości, 

b) ocenę procesów poznawczych, 

c) ocenę innych dyspozycji psychicznych, 

d) wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, 

e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. 

Sama istota tak specjalistycznego procesu diagnostycznego wymaga 

kompetencji w zakresie planowania, prowadzenia i wnioskowania 

zarówno o charakterze nozologicznym, funkcjonalnym, 

psychospołecznym. Takich kompetencji psychologowie uczą się                         

w procesie kształcenia specjalizacyjnego. Ze względu na brak regulacji 

zawodu psychologa w Polsce, sam tytuł zawodowy psychologa 

uzyskuje się po bardzo zróżnicowanym kształceniu i uzyskaniu tytułu 

magistra. Może oznaczać to, że dany psycholog NIE odbywał kształcenia 

w zakresie psychologii klinicznej podczas studiów i nie jest 

zaznajomiony ze specyfiką diagnozy oraz pomocy psychologicznej                        

w ochronie zdrowia. Realizacja adekwatne i trafnej, klinicznej diagnozy 

psychologicznej u dzieci i młodzieży, uwzględniająca współczesne 

standardy wiedzy naukowej opartej na dowodach oraz planowanie 

całościowego procesu opieki terapeutycznej wymaga posiadania                        

w ośrodkach realizujących tego rodzaju świadczenia profesjonalistów                       

z wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie. Taką gwarancję daje 

zatrudnianie psychologów w trakcie specjalizacji z psychologii 

klinicznej lub specjalistów psychologii klinicznej. Specjalista 

psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz specjalista psychoterapii 

dzieci i młodzieży (nie zawsze psycholog) posiadają odmienne 



 

kompetencje, dotyczące procesu klinicznej diagnozy psychologicznej, 

niezbędnej dla procesu leczenia pacjenta z wieloma zaburzeniami                         

w okresie rozwojowym. 

Pragniemy podkreślić, że co pół roku przybywa kilkudziesięciu nowych 

specjalistów psychologii klinicznej w Polsce. Zgodnie z danymi CMKP                   

w Polsce uruchomionych jest 1202 miejsc szkoleniowych w zakresie 

specjalizacji z psychologii klinicznej. Z danych dotyczących liczby 

specjalistów wynika, że w samym 2018 r. tylko w opiece 

psychiatrycznej funkcjonowało ok. 1300 specjalistów psychologów 

klinicznych. Liczby te stale rosną.  

Efektywność planowanych zmian zależy od możliwości skorzystania                     

z tego rodzaju świadczeń. Bez udziału psychologów w trakcie 

specjalizacji i specjalistów psychologii klinicznej jest to w bardzo 

małym stopniu możliwe i stanowi realne zagrożenie dla wcześniej już 

wprowadzanych standardów diagnozy i terapii.  

W dyskusji tego rodzaju zmian powinni uczestniczyć także 

profesjonaliści, realizujący tego rodzaju specjalistyczne świadczenia. 

Mając na uwadze obecne działania i potrzeby, wyrażamy gotowość do 

współpracy w powyższym względzie.  

  

Z wyrazami szacunku 

W imieniu własnym i niżej wymienionych Konsultantów 

Wojewódzkich w dziedzinie psychologii klinicznej 

 

Prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk 

 Konsultant Krajowy 

 w dziedzinie psychologii klinicznej 

 

oraz 



 

Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychologii klinicznej pracujący 

z dziećmi 

✓ Prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska, -Konsultant Wojewódzki                       

w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. pomorskie 

✓ dr Katarzyna Sitnik-Warchulska  
– Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. 
śląskie 

✓ mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz 
– Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. 
wielkopolskie 

✓ mgr Aleksander Waś 
– Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej – woj. 
podlaskie 

 

Do wiadomości: 

1. pan Bartłomiej Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

2. pani Dorota Olczyk- z-ca dyrektora Departamentu Zdrowia 

Publicznego w Ministerstwie Zdrowia 

3. pani dr hab. n. med. Barbara Remberk – Konsultant Krajowa w 

dziedzinie Psychiatrii dzieci i młodzieży 

4. pan prof. dr hab. Piotr Gałecki – Konsultant krajowy w dziedzinie 

psychiatrii 

5. pani dr hab. n. med. Agnieszka Słopień – Konsultant Krajowy w 

dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży 

6. pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec – Rzecznik praw pacjenta 

7. pan Mikołaj Paweł Pawlak – Rzecznik praw dziecka 

 

 

 

 

 


