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Z  prawdziwą satysfakcją prezentuję Państwu „nadzwyczajny numer” 
„Biuletynu Logopedycznego”, który jest świadectwem współpracy między PTL  
a PZL. Współpraca i współdziałanie obu, bliskich memu sercu, największych  
i najważniejszych w Polsce organizacji były celem obecnego Zarządu Głównego 
PTL od początku kadencji. Mamy nadzieję i pierwsze dowody na to, że po robo-
czej konferencji na temat „Opieka logopedyczna w Polsce – standardy, kształce-
nie, zatrudnienie” (Biłgoraj, 21–22 maja 2010 r.), organizowanej przez Zarządy 
obu organizacji przy współudziale Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stoso-
wanego UMCS, współpraca taka stanie się faktem. Prezentowany numer „Biu-
letynu Logopedycznego” przynosi główne wystąpienia tego spotkania i referuje 
ważne kwestie, które były tematem konferencji.

Opublikowanie materiałów pokonferencyjnych stało się potrzebą chwili, 
dlatego zdecydowaliśmy się wydać je w ramach naszego „Biuletynu Logope-
dycznego”, z pominięciem przygotowywanych już wcześniej prac ukazujących 
dorobek środowiska logopedycznego w Zachodniopomorskiem – stąd „nadzwy-
czajność” tego numeru. Przepraszam za to Koleżanki i Kolegów z Zachodniopo-
morskiego Oddziału PTL, ale liczę na zrozumienie. Zgromadzone materiały nie 
przepadną, ukażą się w następnym „Biuletynie”. Niestety kondycja finansowa 
PTL, choć coraz lepsza, nie pozwala jeszcze na wydanie dwu numerów jedno-
cześnie.

Konferencja w Biłgoraju miała kilka wymiarów. Poza zawartością mery-
toryczną, w którą macie Państwo wgląd, spotkanie stworzyło wspaniały klimat 
emocjonalny: otwarcie na współdziałanie w rozwiązywaniu wspólnych pro-
blemów i rozwianie jakichkolwiek wątpliwości co do braku dobrej woli obu  
organizacji w pracy na rzecz wszystkich logopedów w Polsce. Osobiście jestem 
pod wrażeniem profesjonalizmu i nakładu pracy włożonego w przygotowania 
przedstawicieli PZL do prezentacji referowanych zagadnień – w pełni podzielam 
wysoką ocenę wyrażoną publicznie jeszcze w czasie trwania konferencji przez 
Danutę Plutę-Wojciechowską. Żałuję tylko, że konferencja odbywała się w czasie 
trwania dramatycznych powodzi w naszym kraju i część uczestników nie mogła 
przyjechać.

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo
Członkowie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
i Polskiego Związku Logopedów!
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Dobrze się stało, że mamy dwie duże  organizacje logopedyczne o nieco od-
miennie zarysowanych kompetencjach. Wgląd PZL w sprawy zatrudnienia jest 
nieporównywalny z tym, jaki kiedykolwiek miało czy mogłoby mieć PTL. Tenże 
w większym stopniu natomiast dostrzega niuanse kształcenia logopedów czy kre-
owania refleksji naukowej. Nie ma dyskusji co do podziału ról, wzajemnie się 
uzupełniamy. Bierzemy się do pracy. A spraw do załatwienia jest wiele. Jedne  
z najpilniejszych to: współdziałanie w sprawie projektu rozporządzenia MEN 
dotyczącego wykonywania m.in. zawodu logopedy w szkołach i przedszkolach 
(już wystosowaliśmy pismo w tej sprawie do Pani minister Katarzyny Hall), spo-
rządzenie krajowego rejestru logopedów, zwiększenie liczby procedur i jednostek 
zaburzeń mowy uznawanych przez NFZ za możliwe do zakontraktowania w przy-
padku logopedów pracujących w służbie zdrowia, współdziałanie w dziedzinach 
specjalizacji neuro- i surdologopedycznej,  powołanie krajowego konsultanta do 
spraw logopedii itd. itd.

Na koniec pragnę odnieść się do innych spraw bieżących PTL. Bardzo 
dziękuję wszystkim Państwu za znaczną poprawę regularności płacenia składek. 
Kondycja finansowa PTL poprawia się, a to pozwala śmielej patrzeć w przyszłość 
i planować nowe projekty. W najbliższym czasie planujemy więc wydanie nowej 
„Logopedii” z pierwszymi artykułami w językach obcych (plus obszerne stresz-
czenia). W przyszłym roku czeka nas Walny Zjazd PTL. Mamy nadzieję, że spotka-
nie w Lublinie będzie okazją do twórczej dyskusji na tematy naukowe, zawodowe, 
a także… prywatne, bo,  co tu ukrywać, niektórych znajomych widzi się raz na 
trzy lata przy okazji zjazdu PTL. Dobrze, że mamy teraz Internet, który pozwala 
na częstszą i szybszą komunikację, także w przekazywaniu nowości między Zarzą-
dem Głównym PTL a Państwem – po raz kolejny wrażam uznanie panu Karolowi 
Pawlasowi za mistrzowskie redagowanie naszej strony! 

Piszę te słowa na początku okresu urlopowego, mając nadzieję, że „Biu-
letyn Logopedyczny” ukaże się jeszcze w lecie, dlatego życzę Państwu wspa-
niałego wypoczynku, by nabrać sił do nowego roku pracy, a także szczęścia  
i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Tomasz Woźniak



Zebranie odbyło się w następującym składzie:
Dr hab. Tomasz Woźniak, Prof. dr hab. Stanisław Milewski, Dr Mieczysław 

Chęciek, Dr Danuta Pluta-Wojciechowska, Dr Barbara Ostapiuk, Dr Lilianna 
Konopska, Dr Joanna Stasiak, Mgr Renata Kołodziejczyk. 

Na zebranie zaproszony został również poprzedni przewodniczący Zarządu 
Pan prof. dr hab. Stanisław Grabias. Obecne były również Pani Danuta Cichosz 
– księgowa Towarzystwa i Pani Jolanta Frąk – pracownik biura. 

Obrady rozpoczął Przewodniczący Zarządu – dr hab. Tomasz Woźniak, 
witając przybyłych członków i składając gorące podziękowania prof. dr. hab. 
Stanisławowi Grabiasowi, pełniącemu wcześniej funkcję Przewodniczącego 
Zarządu Głównego, za wysiłek włożony w funkcjonowanie Towarzystwa. Prze-
wodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad.

Porządek zebrania obejmował następujące czynności:
1. Sprawozdanie z pracy Zarządu Głównego PTL za okres: wrzesień 2008 – 

wrzesień 2009.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Polskiego Towarzystwa Logope-

dycznego za okres od 1 stycznia 2009 do 31 sierpnia 2009.
3. Dyskusję nad propozycją zmian statutowych odnośnie do wpływów  

z darowizn, sponsoringu i funduszy unijnych oraz nad samodzielnością finanso-
wą oddziałów (w tym dyskusja nad kwestią majątku oddziałów).

4. Plany działalności naukowej Towarzystwa (konferencja, problematyka 
kolejnego numeru „Biuletynu Logopedycznego”).

5. Zlecenie rozbudowy bazy danych PTL.
Jako pierwszy głos zabrał   profesor Milewski. Nawiązał do zebrania sprzed 

roku, na którym poruszona została sprawa umiędzynarodowienia „Logopedii”. 
Redaktor Naczelny „Defektologii” (odpowiednik „Logopedii” w Rosji) po zapo-
znaniu się z naszym wydawnictwem, które wywarło w tamtych kręgach bardzo 

PRoTokół zEbRanIa zaRządu GłównEGo 
PolSkIEGo TowaRzySTwa loGoPEdyCznEGo 

z dnIa 28 wRzEŚnIa 2009 Roku
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pozytywne wrażenie, wyraził ogromną chęć do współpracy. Profesor Milewski 
przekazał informację o propozycji wymiany artykułów, zaznaczył, że Rosjanie 
są otwarci na inne formy współpracy. Tomasz Woźniak stwierdził, że Polska dla 
Rosjan jest Zachodem, tym bardziej widzą w nas godnego uwagi partnera.

Następnie głos zabrała dr Joanna Stasiak, która złożyła sprawozdanie z pra-
cy Zarządu Głównego PTL za okres: wrzesień 2008 – wrzesień 2009. 

Zarząd Główny PTL w następującym zakresie wywiązał się z przyjętego na 
posiedzeniu ZG PTL w dniu 29 września 2008 r. planu pracy na rok kalendarzo-
wy swej działalności: 

1. Uruchomiona została procedura certyfikowania przynależności do To-
warzystwa. Certyfikaty zostały wdrożone w czerwcu 2009 r., zgodnie z propo-
zycją: srebrny dla członków o stażu przynależności do PTL od 7–15 lat, zło-
ty – powyżej 15 lat oraz certyfikat początkowy dla tych, którzy przynależą do 
towarzystwa od 3 do 7 lat. Warunkiem otrzymania dokumentu jest regularnie 
opłacana składka członkowska.

2. Kolejnym zadaniem, jakie wyznaczył sobie Zarząd Towarzystwa, było 
umiędzynarodowienie „Logopedii”. Nawiązana została współpraca ze specjali-
stami z Rosji, Bułgarii oraz Danii.

3. Zarząd wywiązał się także z zadania uruchomienia kolejnych jednostek 
terenowych – w Krakowie i Szczecinie. I tak, dołączyły do nas Oddział Mało-
polski, którego pracom przewodniczy dr Mirosław Michalik, oraz Oddział Za-
chodniopomorski z osobą przewodniczącej mgr Małgorzaty Wizjan. Działalność 
reaktywował także Podkarpacki Oddział PTL.

4. Zarząd PTL wydelegował dr Jolantę Panasiuk do prac w Komisji Egza-
minacyjnej, przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzi-
nie neurologopedii przy Ministerstwie Zdrowia.

5. W sprawie projektu ustaw dotyczących zawodu logopedy i nauczyciela-
logopedy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, w którym to projekcie 
w kwalifikacjach do zawodu logopedy pominięto absolwentów filologii pol-
skiej ze specjalnością logopedyczną, wystosowano odpowiednie pisma z prośbą  
o uzupełnienie zapisów w proponowanym rozporządzeniu.

Następnie księgowa PTL – p. Danuta Cichosz omówiła sytuację finansową 
Towarzystwa za wskazany okres. Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie sprawozda-
nia finansowego drogą mailową lub za pośrednictwem poczty.

Przewodniczący rozpoczął dyskusję na temat zmian w statucie Polskie-
go Towarzystwa Logopedycznego. Zarząd udzielił zgody na uzyskanie pora-
dy prawnej w sprawie pozyskiwania majątku poprzez wpływy nadzwyczajne  
(§ 31a Statutu). Propozycję Zarząd przyjął jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
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Następną sprawą poruszoną przez przewodniczącego było funkcjonowanie od-
działów PTL. Propozycja dotyczyła funduszy oddziałów. Każdy z oddziałów 
miałby swoje fundusze, z których pewien procent przekazywałby dla Zarządu 
Głównego. Rozgorzała dyskusja wśród członków, ostateczna decyzja nie za-
padła. Zarząd postanowił, że w tej sprawie należy zwrócić się do specjalistów  
o wskazanie rozwiązania co do wprowadzenia zmian w statucie.

Plany działalności naukowej Towarzystwa, to kolejny temat, który poru-
szył przewodniczący dr hab. Tomasz Woźniak. Zaproponował zorganizowanie 
konferencji, która miałaby być poświęcona organizacji kształcenia logopedów  
w Polsce, standardom tego kształcenia oraz kwestii zatrudnienia. Spotkanie zor-
ganizowane byłoby przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne przy współpracy 
z Polskim Związkiem Logopedów i Zakładem Logopedii i Językoznawstwa Sto-
sowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wszyscy człon-
kowie byli zgodni, że należy podjąć współpracę z Polskim Związkiem Logope-
dów, a wspólna konferencja będzie do tego pierwszym krokiem. 

Propozycja profesora Grabiasa o wykreśleniu ostatniego punktu z § 8a 
Statutu (Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: wykreślenia przez Za-
rząd, gdy członek nie ureguluje składki do końca roku kalendarzowego, którego 
składka dotyczy) została przyjęta jednogłośnie.

Dr Mieczysław Chęciek poruszył sprawę zarabiania pieniędzy przez Towa-
rzystwo, zamieszczając reklamy w „Biuletynie Logopedycznym” oraz na stronie 
internetowej PTL. Zaproponował wprowadzenie zmiany w statucie i umieszcze-
nie informacji o pobieraniu opłat za reklamy ukazujące się w wydawnictwach 
PTL i na stronie internetowej. W tym miejscu padły słowa uznania dla Pana 
Karola Pawlasa za profesjonalną redakcję strony internetowej Polskiego Towa-
rzystwa Logopedycznego. 

Obrady zakończył dr hab. Tomasz Woźniak, dziękując wszystkim za obec-
ność i dyskusję.



W dniach 21–22 maja 2010 r. odbyła się w Biłgoraju konferencja logope-
dyczna na temat: „Opieka logopedyczna w Polsce: standardy, kształcenie, zatrud-
nienie”. Organizatorami konferencji były: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, 
Polski Związek Logopedów i Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowane-
go UMCS w Lublinie. Konferencja miała na celu diagnozę sytuacji kształcenia  
logopedów oraz warunków wykonywania zawodu logopedy w resorcie oświaty  
i służbie zdrowia. Wspólne działanie PTL i PZL pozwoli w przyszłości na roz-
wiązanie wielu problemów dotykających środowisko logopedów w Polsce. Była 
to pierwsza konferencja z planowanych corocznych spotkań logopedycznych, 
które miałyby dotyczyć określonych problemów środowiska logopedów w Pol-
sce. 

Konferencję zainaugurował przewodniczący PTL prof. dr hab. Tomasz 
Woźniak, który przywitał uczestników, a następnie głos zabrał dyrektor Ko-
legium Licencjackiego UMCS w Biłgoraju Pan Zygmunt Dechnik. W swoim 
przemówieniu przywitał wszystkich uczestników, wyraził radość, że Kolegium  
w Biłgoraju jest miejscem konferencji i życzył owocnych obrad. 

Pierwsze wystąpienie: „Przedmiot logopedii a diagnozowanie logopedycz-
ne” wygłosił prof. dr hab. Stanisław Grabias. Poruszył on sprawy terminolo-
gii logopedycznej oraz ustaleń prawnych dotyczących kształcenia logopedów. 
W swoim wystąpieniu postawił dwa kluczowe pytania: jak dobierać wiedzę 
do uczenia studentów przedmiotu logopedia i jaką wiedzę musi posiadać ab-
solwent studiów logopedycznych? W trakcie odpowiedzi na te pytania zwrócił 
także uwagę na rozwój logopedii jako nauki i tendencję odchodzenia tej nauki 
od standardów z końca ubiegłego wieku, które podkreślały przewagę proble-
mu wymowy nad innymi komponentami komunikacji. Logopedia jako nauka  
o zaburzeniach mowy stawia przed logopedą określone zadania. Do nich nale-
ży: diagnozowanie zaburzenia, programowanie terapii oraz jej przeprowadzenie. 
Wszystkie kluczowe zadania S. Grabias szczegółowo omówił, uwzględniając 
realne możliwości ich realizacji przez każdego logopedę. 

SPRawozdanIE z konFEREnCJI
loGoPEdyCznEJ w bIłGoRaJu
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Jako następni głos zabrali dr K. Szamburski i dr M. Przybysz-Piwko, oma-
wiając „Standardy godzinowe kształcenia logopedów po zmianach związanych 
z przyjęciem bolońskiego systemu oświaty”. Prelegenci zwrócili uwagę na wiele 
problemów wynikających z przyjętego przez środowisko bolońskiego systemu 
nauczania. Jedną z takich barier, które trzeba pokonać, jest bariera godzinowa. 
Wymagana liczba godzin na studiach logopedycznych pozwalająca w pełni wy-
kształcić przyszłego logopedę jest trudna do zrealizowania na jednym pozio-
mie kształcenia. Kształcenie logopedów na studiach wyższych, przebiegające 
w myśl ustaleń systemu bolońskiego, zostało zaplanowane na trzy lata studiów 
licencjackich i dwa lata studiów magisterskich, co utrudnia rzetelne wykształce-
nie przyszłego logopedy. 

Kolejnym punktem konferencji była „Analiza standardów kształcenia za-
wodowego logopedów w Polsce” przedstawiona przez prof. dr hab. T. Woźnia-
ka. Zaprezentowana analiza pokazała, że standardy kształcenia logopedów są 
bardzo różne w zależności od regionu Polski. Z obserwacji i wyliczeń wynika, że 
tylko stacjonarne studia logopedyczne spełniają warunki kształcenia logopedów 
sformułowane przez IALP i CPLOL. 

W następnym wystąpieniu mgr K. Dobosiewicz-Olechowska i mgr M. Koń-
czanin przedstawiły, jak wygląda „Zawód logopedy w krajach Unii Europej-
skiej”. Polska (PZL) należy do CPLOL, tj. Komitetu Łącznikowego Logopedów 
Unii Europejskiej. Pomimo członkostwa w tej organizacji, każde z państw zrze-
szonych ma inną strukturę zatrudnienia logopedów oraz zdobywania kwalifika-
cji do wykonywania tego zawodu. W Polsce większość logopedów (około 85%) 
pracuje w oświacie, tj. w przedszkolach, szkołach i innych ośrodkach podlega-
jących Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zupełnie inna sytuacja jest 
w Niemczech, gdzie logopedzi w 100% pracują w niemieckiej służbie zdrowia. 
Takie różnice mają istotny wpływ na profil kształcenia logopedów oraz sposoby 
prowadzenia terapii logopedycznej. 

Dwa ostatnie wystąpienia z pierwszego dnia obrad dotyczyły projektów 
programów specjalizacji logopedycznych. Dr Z. M. Kurkowski omówił „Pro-
jekt programu specjalizacji w zakresie surdologopedii”, a dr J. Panasiuk wraz 
z dr D. Plutą-Wojciechowską omawiały temat „Projektu programu specjaliza-
cji w zakresie neurologopedii”. Referenci przedstawili programy specjalizacji 
przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy logopedy. W prezento-
wanych programach szczególną uwagę zwrócono na problematykę zajęć, kadrę 
naukową, programy szkoleniowe, praktyki zawodowe oraz wykaz godzinowy 
wszystkich elementów kształcenia specjalistycznego. Dr Z. M. Kurkowski pod-
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jął sprawę braku surdologopedii w wykazie procedur logopedycznych zamiesz-
czonych w ICD 9.W procedurach pod numerem 93.86 jest mowa wyłącznie  
o terapii logopedycznej lub neurologopedycznej. Podstawowym problemem jest 
sposób traktowania pomocy surdologopedycznej.

Drugi dzień konferencji rozpoczął referat dr A. Żebryk-Stopy i mgr B. De-
redas na temat „Sytuacji logopedy w resorcie służby zdrowia”. Temat ten jest 
trudny głównie ze względu na niewielki poziom wiedzy o pracy logopedy. Padła 
propozycja przeprowadzenia akcji propagującej wiedzę logopedyczną w środo-
wisku lekarzy. Proponowane rozwiązanie problemu miałoby przebiegać dwu-
torowo, tj. poprzez Ministerstwo Zdrowia oraz regionalnie poprzez rozmowę 
z konkretnymi lekarzami, dodatkowo poprzez akcję promocyjną (w przychod-
niach plakaty dotyczące zaburzeń mowy i ich terapii). Inne poruszone problemy 
to: ustalenia prawne odnośnie do zaburzeń poddawanych terapii logopedycznej, 
błędne diagnozy zaburzeń mowy i języka wystawiane przez lekarzy, dostępność 
pomocy logopedycznej. 

 Mgr B. Ordon-Nowak, mgr J. Grabowska-Okraska, mgr K. Bulewicz, mgr 
A. Paluch przedstawiły referaty na temat „Miejsca logopedy w oświacie”. Pro-
blematyka tych wystąpień wiązała się ściśle z poprzednio omówioną prezenta-
cją. Zawód logopedy w Polsce „podzielony jest” między służbę zdrowia i pracu-
jących w oświacie. Sytuacja ta powoduje pewien dysonans w prawnym ustaleniu 
statusu logopedy, tj. czy powinien on pracować według karty nauczyciela czy 
nie. PZL wyszedł dodatkowo z propozycją, aby w przepisach był dokładny za-
pis, że w każdej szkole obligatoryjnie musi być zatrudniony logopeda. W gestii 
dyrektora szkoły miałoby być określenie, jaka liczba specjalistów jest potrzebna 
w jednej placówce. Problem ten jest niezmiernie ważny szczególnie teraz, kiedy 
do szkoły mają zacząć chodzić sześciolatki, co zwiększy procent dzieci potrze-
bujących pomocy logopedycznej w szkołach z 20% do 40%.

Mgr U. Kuleta wygłosiła referat na temat „Logopedzi w kulturze”. W swo-
im wystąpieniu ukazała zupełnie inny obraz pracy logopedy niż prezentowany 
przez jej przedmówczynie. Przedstawiła duże znaczenie pomocy logopedycznej 
dla osób pracujących głosem. Osoby te logopeda uczy prawidłowej i wyraźnej 
artykulacji, jak też prawidłowego toru oddechowego. Zadanie logopedy pracu-
jącego w mediach jest bardzo ważne i ma wpływ na ostateczny rezultat wielu 
projektów medialnych.  

Dr U. Mirecka i dr A. Domagała omawiały „Grafomotorykę w diagnozie 
logopedycznej”. Przedstawiły nowe narzędzie pozwalające na zdiagnozowa-
nie dysleksji poprzez sprawdzenie u dziecka poziomu możliwości i sprawności 
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małej i dużej motoryki. W prezentacji swojego pomysłu badaczki przedstawiły 
materiał badawczy i omówiły każdy z poziomów, na które składa się diagnoza.   

W trakcie prezentacji poszczególnych tematów oraz dyskusji uczestnicy 
konferencji wyrazili swoje postulaty. Do najważniejszych należą niżej podane.

1. Polskie Towarzystwo Logopedyczne i Polski Związek Logopedów po-
winny ściśle współdziałać na rzecz środowiska logopedycznego. W tym celu 
konieczne są częstsze spotkania robocze przedstawicieli obu organizacji. 

2. Konieczne jest sporządzenie rejestru logopedów w Polsce i stworzenie 
Krajowego Rejestru Logopedów.

3. Należy powołać wspólny zespół PTL i PZL do spraw rozszerzenia proce-
dur logopedycznych, które będą uwzględniane w kontraktach z NFZ. 

4. Należy wesprzeć działania Polskiego Związku Logopedów na rzecz 
wzmocnienia pozycji logopedy w przygotowywanym przez Ministerstwo Zdro-
wia rozporządzeniu dotyczącym funkcjonowania pomocy terapeutycznej w pla-
cówkach oświatowych.  

5. Należy utworzyć stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie logo-
pedii.

6. Wysunięto propozycję tematu kolejnej konferencji: przedyskutowanie 
logopedycznych standardów pracy i wystąpienie do odpowiednich ministerstw  
o przyjęcie tych standardów. 

Należy podkreślić, że referenci z Polskiego Związku Logopedycznego bar-
dzo rzetelnie przedstawili problemy zawodu logopedy w Polsce. 

Spotkanie należy ocenić jako sukces, ponieważ jasno wykazało, że PZL  
i PTL mają wspólne interesy i dążenia, nawzajem się uzupełniają, a wzajemna 
współpraca tych organizacji jest potrzebna i możliwa.  

Wojciech Lipski





PRoCES bolońSkI I JEGo CElE

W czerwcu 1999 r. ministrowie edukacji 29 państw europejskich podpisali 
w Bolonii deklarację, której celem było rozpoczęcie  wspólnych działań zmierza-
jących do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach 
i budowanie spójnego, przejrzystego oraz konkurencyjnego wobec innych syste-
mów kształcenia. Deklaracja bolońska dała nazwę procesowi prowadzącemu do 
utworzenia do roku 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Proces 
boloński wykracza poza ramy działań podejmowanych przez kraje członkow-
skie Unii Europejskiej, ale jest z tymi działaniami ściśle związany. Celem dzia-
łań jest przede wszystkim przyjęcie dwustopniowego systemu studiów, oparte-
go na dwóch cyklach kształcenia: cyklu pierwszego stopnia (licencjat/inżynier)  
i drugiego stopnia (magister lub równorzędne). Na konferencji w Berlinie (2003) 
do realizacji procesu bolońskiego włączono studia doktoranckie jako trze-
ci cykl kształcenia. Dwustopniowość dotychczasowych studiów pięcioletnich 
(ciągłych) stwarza możliwość ukończenia kształcenia po pierwszym stopniu  
i podjęcia pracy, pozwala też na przerwanie kształcenia po pierwszym stopniu 
i powrót na uczelnię po pewnym czasie w celu kontynuowania kształcenia dru-

STandaRdy GodzInowE kSzTałCEnIa 
loGoPEdów Po zmIanaCh 

zwIązanyCh z PRzyJęCIEm bolońSkIEGo 
SySTEmu oŚwIaTy

maRIa PRzybySz-PIwko
Przewodnicząca Polskiego kolegium logopedycznego

(porozumienia bez osobowości prawnej)
kRzySzToF SzambuRSkI

Polski związek logopedów, oddział mazowiecki

Artykuły
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giego stopnia. Jednak nadrzędnym celem procesu bolońskiego jest zapewnienie 
wysokiej jakości kształcenia w szkołach wyższych oraz wspieranie współpracy 
w tym zakresie, przyjęcie systemu porównywalnych dyplomów, wprowadzenie 
suplementu do dyplomu jako integralnej jego części oraz wprowadzenie punk-
towego systemu zaliczania osiągnięć studenta (ECTS) jako sposobu akumulacji 
jego osiągnięć w różnych okresach studiów.

uSTalEnIa PolSkIEGo kolEGIum loGoPEdyCznEGo
PRzEd wEJŚCIEm w żyCIE bolońSkIEGo SySTEmu

kSzTałCEnIa na STudIaCh wyżSzyCh

Do 1989 r. istniały w Polsce podyplomowe (pomagisterskie) studia logo-
pedyczne jako podstawowa forma kształcenia w zakresie logopedii. W tymże 
roku  utworzono pierwsze pięcioletnie studia logopedyczne jako specjalność 
na kierunku pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Ma-
rii Grzegorzewskiej w Warszawie. Powoływanie w różnych uczelniach w całej 
Polsce studiów logopedycznych w różnych formach zrodziło potrzebę współ-
działania w zakresie wypracowania standardów programowych i godzinowych 
kształcenia logopedycznego. Powstałe w 1991 r. z inicjatywy Profesorów Leona 
Kaczmarka oraz Stanisława Grabiasa Kolegium Logopedyczne (porozumienie 
bez osobowości prawnej) za podstawowe cele uznało: wymianę doświadczeń na 
temat form kształcenia logopedycznego i ramowych programów studiów, wy-
pracowywanie w tym zakresie wspólnego stanowiska ośrodków akademickich, 
logopedycznych towarzystw naukowych, związku zawodowego oraz prezen-
towanie uzgodnionego stanowiska w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, 
przede wszystkim z ministerstwami różnych resortów. Konsolidacja środowiska 
logopedycznego była uzasadniona w dążeniu do uznania zawodu logopedy oraz 
wpisania go na listę zawodów w Polsce (co nastąpiło w r. 1996). 

W 1997 r. Polskie Kolegium Logopedyczne (PKLog) przyjęło minimalne 
liczby godzin kształcenia: 600 godzin na dwuletnich studiach podyplomowych 
oraz 1200 na studiach pięcioletnich. Ustalenie to zostało zaakceptowane przez 
Polski Związek Logopedów, który absolwentom studiów spełniających powyż-
sze warunki (plus konieczność posiadania tytułu magistra lub lekarza medycy-
ny) zaczął wydawać Certyfikat Zawodowy Logopedy. Akceptacja następujących 
ustaleń:

	logopeda jest magistrem lub lekarzem medycyny,
	1200 godzin na studiach magisterskich,
	600 godzin na czterosemestralnych studiach podyplomowych,
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przez prawie wszystkie uczelnie była ogromnym sukcesem konsolidującego się 
środowiska logopedycznego. Przyjęte ustalenia, znacznie ostrzejsze od zapisów 
zawartych w obowiązujących  przepisach  prawa, stawały się podstawowym  
kryterium oceny kształcenia w zakresie logopedii jako przygotowującego do 
wykonywania zawodu logopedy. 

kSzTałCEnIE w zakRESIE loGoPEdII – STan obECny

W Polsce zawód logopedy można zdobyć poprzez:
•  studia 5-letnie o specjalności logopedia na kierunku filologia polska, pe-

dagogika (wygasające),
• studia o specjalności logopedia w systemie bolońskim (3+2),
•  kierunek unikatowy (współprowadzenie przez kilka uczelni wyższych  

logopedii w systemie bolońskim;  różne warianty, por. UMCS, UG),
• studia logopedyczne podyplomowe.

wdRażanIE PRoCESu bolońSkIEGo

Na początku XXI w. rozpoczęto w Polsce wdrażanie kształcenia dwu-
stopniowego w zakresie logopedii. PKLog było przeciwne temu sposobowi 
przygotowywania logopedy do zawodu. Kontrowersje budziły kompetencje  
i zakres obowiązków absolwenta studiów logopedycznych I stopnia. Stanowisko 
PKLog nie zostało jednak uwzględnione i obecnie wygasają jednolite studia pię-
cioletnie (specjalność logopedia na wybranych kierunkach).  Od roku akademic-
kiego 2007/2008 obowiązują już studia dwustopniowe. Logopedię studiuje się  
jako specjalność oraz jako kierunek unikatowy (Lublin – UMCS; Gdańsk – UG; 
wkrótce Warszawa – UW i WUM). 

PRoJEkT STandaRdów GodzInowyCh kSzTałCEnIa 
loGoPEdyCznEGo na SPECJalnoŚCI loGoPEdIa

Polskie Kolegium Logopedyczne przygotowało projekt standardów kształ-
cenia logopedów. Ma on charakter roboczy i dotyczy studiów I i II stopnia. 
Przyjęto założenie, że pełne studia obejmują minimum 1200 godzin kształcenia 
logopedycznego. Granica 1200 godzin jest umowna, ale taką kiedyś Kolegium  
ustaliło dla studiów pięcioletnich (jednolitych). Przyjęto także dolną granicę dla 
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niepełnych studiów logopedycznych (a za takie uważamy studia I stopnia), dają-
cych  prawo wykonywania zawodu w ograniczonym zakresie.

Podział godzin dotyczy dwóch głównych bloków obejmujących wiele 
przedmiotów z różnych dziedzin wiedzy.

BLOK I: PODSTAWY LOGOPEDII (40% ogólnej liczby godzin, czyli 480 
godz. lub 320 godz.). Tworzą go:

A. Medyczne podstawy logopedii.
B. Lingwistyczne podstawy logopedii.
C. Psychopedagogiczne podstawy logopedii.

A. Medyczne podstawy logopedii:
• neurologia z neurologią dziecięcą,
• foniatria,
• ortodoncja,
• audiologia,
• psychiatria z psychoterapią.

B. Lingwistyczne podstawy logopedii:
• wybrane zagadnienia z wiedzy o języku,
• fonetyka i fonologia,
•  funkcjonalny opis języka polskiego – gramatyka, semantyka, pragmaty-

ka,
• kultura języka polskiego.

C. Psychopedagogiczne podstawy logopedii:
• podstawy psychologii,
• psychologia rozwojowa i wychowawcza,
• psychologia kliniczna,
• neuropsychologia,
• pedagogiczne podstawy logopedii,
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
• pedagogika specjalna.

BLOK II: TREŚCI SPECJALNOŚCIOWE (60% ogólnej liczby godzin, 
czyli 720 lub 4801). Tworzą je:

1 drugie liczby w nawiasach dotyczą logopedycznych studiów licencjackich.
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Treści specjalnościowe „A”:(432 lub 288 godz.)
• wprowadzenie do logopedii,
• rozwój mowy i języka,
• typologie zaburzeń mowy,
• zaburzenia mowy i jej rozwoju u dzieci i młodzieży,
• profilaktyka logopedyczna,
• trudności w czytaniu i pisaniu,
• komunikacja wspomagająca i alternatywna,
• dykcja i emisja głosu.
Treści specjalnościowe „B”:(288  lub 192 godz.)
•  wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci  z zaburzeniami 

obwodowymi, podkorowymi i korowymi,
•  diagnoza i terapia zaburzeń mowy w przypadku osób dorosłych z za-

burzeniami obwodowymi (po laryngektomii, częściowej lub całkowitej 
resekcji języka), podkorowymi i korowymi, dysfagia,

• metodologia badań logopedycznych,
• diagnozowanie logopedyczne, prognozowanie i projektowanie terapii.

PRoJEkT STandaRdów dla STudIów PodyPlomowyCh

Studia podyplomowe obejmują 800 godzin2:
• BLOK I: A, B i C (320 godz.).
• BLOK II: (480 godz.).
      – TREŚCI  SPECJALNOŚCIOWE „A”
         (288 godz.).
      – TREŚCI  SPECJALNOŚCIOWE „B”
         (192 godz.).
Podczas rekrutacji na studia w zakresie logopedii utrzymać należy przepro-

wadzanie postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje ocenę:
	warunków twarzowo-zgryzowych,
	poprawności artykulacyjnej i fonacyjnej,
	łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
	zainteresowań problematyką logopedyczną,
	prawidłowego słuchu (na podstawie badania audiologicznego).

2 dotychczas było 600 godzin. I tak może pozostać na samych studiach. nie ma 
chyba sensu dokonywać rewolucji, ponieważ jest to już wygasająca forma kształcenia lo-
gopedów. w ciągu 200 godzin musi kandydat wyliczyć się ze studiów, które już ukończył. 
w grę wchodzą także studia dające przygotowanie nauczycielskie.
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STandaRdy GodzInowE kSzTałCEnIa 
loGoPEdów Po zmIanaCh zwIązanyCh 

z PRzyJęCIEm bolońSkIEGo SySTEmu oŚwIaTy

Wdrożenie procesu bolońskiego bardzo skomplikowało system kształcenia 
logopedów w Polsce. Funkcjonuje ono na trzech poziomach:

• studia I stopnia (licencjackie, 3 lata),
• studia II stopnia (magisterskie, 2 lata),
• kształcenie podyplomowe (policencjackie) lub pomagisterskie.
Możliwe stają się różne warianty (zdecydowanie bardziej zróżnicowane niż 

dotychczas) uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu logopedy.
Oto możliwe ścieżki kształcenia:
1) studia logopedyczne I stopnia – licencjackie,
2) studia logopedyczne II stopnia – magisterskie,
3) studia podyplomowe policencjackie,
4) studia podyplomowe pomagisterskie,
5) unikatowe studia logopedyczne licencjackie,
6) unikatowe studia logopedyczne magisterskie.
Wydaje nam się, że nie ma potrzeby zajmować się formami kształcenia 5.  

i 6. Ze względu na dużą liczbę godzin kształcenia w pełni przygotowują one do 
wykonywania zawodu logopedy. Należy natomiast zastanowić się, co można 
zrobić, aby rynek nie został zalany absolwentami o bardzo różnym stopniu przy-
gotowania logopedycznego, na co pozwalają ścieżki 1.–4. Trzeba pamiętać, że 
stawianie sztucznych (sprzecznych z systemem bolońskim) barier nie jest zgod-
ne z prawem. Mamy tu na myśli głównie określanie kierunków, po których moż-
na kontynuować edukację logopedyczną. Nie ma chyba także sensu upierać się 
przy twierdzeniu, że logopedą może być jedynie magister lub lekarz medycyny. 
Jak więc można próbować kontrolować sytuację na bogatym rynku autonomicz-
nych uczelni.

W a r i a n t  1
• Studia I stopnia w zakresie logopedii – (800 godzin). Studia przygotowu-

ją do pracy w charakterze nauczyciela logopedy.
• Studia II stopnia w zakresie logopedii lub poboczne (jako studia uzu-

pełniające, minimum 400 godzin). Absolwentom studiów I stopnia w zakresie 
logopedii studia te dają pełne przygotowanie logopedyczne.
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W a r i a n t  2
Studia I lub II stopnia (różne) + studia II stopnia w zakresie logopedii (mi-

nimum 800 godzin). Studia przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela 
logopedy pod warunkiem posiadania przygotowania nauczycielskiego.

W a r i a n t  3
Studia I lub II stopnia (określone kierunki studiów: polonistyka, inne filo-

logie, pedagogika, psychologia, pielęgniarstwo – minimum 400 godzin logope-
dycznych) + studia II stopnia w zakresie logopedii, (min. 800 godzin). Studia 
dają pełne przygotowanie logopedyczne pod warunkiem posiadania przygoto-
wania nauczycielskiego.

W a r i a n t  4
Studia podyplomowe w zakresie logopedii dla:
– absolwentów studiów I stopnia (różnych),
–  absolwentów studiów I stopnia określonych kierunków (polonistyka, filo-

logie, pedagogika); absolwentów studiów magisterskich (różnych),
– absolwentów studiów logopedycznych I stopnia.
Tutaj sytuacja staje się tak pogmatwana, że należy zastanowić się nad wpro-

wadzeniem indywidualnych ścieżek kształcenia.

TREŚCI I zakRES kSzTałCEnIa na STudIaCh 
loGoPEdyCznyCh w ŚwIETlE obowIązuJąCyCh 

w dnIu dzISIEJSzym akTów PRawnyCh

Poniżej przedstawiamy wybrane przepisy prawne dotyczące kształcenia 
logopedów. Uważny czytelnik zwróci uwagę, że w chwili obecnej, gdy progi 
uczelni opuszcza pierwszy rocznik absolwentów logopedycznych studiów licen-
cjackich, przepisy te muszą zostać zmodyfikowane. Duża jest rola mówiącego 
uzgodnionym głosem środowiska logopedycznego o tym, aby te akty prawne 
regulowały sytuację edukacji logopedów w sposób systematyczny, zgodny z ich 
aspiracjami a przede wszystkim z potrzebami logopedycznymi uczniów czy pa-
cjentów.

•  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.  
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od  nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie-
mających wyższego wykształcenia lub zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. Nr 50, poz. 400):
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T r e ś ć   r o z p o r z ą d z e n i a
§21.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w szko-

łach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła:
1)  studia magisterskie w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pe-

dagogiczne lub
2)  studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w za-

kresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w szkołach 

i placówkach, o których mowa w § 3, 4, 14, 15, 17 i 18, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w §2 lub
2) ukończyła:
     a)  studia I stopnia w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pe-

dagogiczne lub
     b)  studia I stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia pody-

plomowe w zakresie logopedii oraz posiada przygotowanie pedago-
giczne.

Po studiach I stopnia (3-letnich, z tytułem licencjata) w zakresie logopedii 
(na kierunku lub specjalności) możliwe jest zatrudnienie absolwenta w resorcie 
edukacji na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemają-
cych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  
(z dnia 12 marca 2009 r.). Studia I stopnia nie przygotowują w pełni do realizacji 
zadań logopedów określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dn. 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz.U., Nr 11, poz. 114).

Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i or-
ganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (§ 15, ust. 5), Dz. U. Nr 11, poz.114.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
•  przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, 

w tym mowy głośnej i pisma;
•  diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – or-

ganizowanie pomocy logopedycznej;
•  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci,  

u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pi-
sma;
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•  organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czy-
taniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

•  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

•  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym śro-
dowiskiem ucznia;

•  wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wy-
nikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 
o których mowa w odrębnych przepisach.

Polski Związek Logopedów stoi na stanowisku, że absolwent studiów  
I stopnia w zakresie logopedii nie może dokonywać diagnozy logopedycznej. 
Jednocześnie zgłaszamy obawy, że pracodawcy będą ze względów ekonomicz-
nych preferowali logopedów bez tytułu magistra. Najważniejszy cel – dobro 
dziecka z zaburzeniami mowy – przesunięty zostanie na dalszy plan. Pragnie-
my podkreślić, że PKLog i PZL były przeciwne wprowadzaniu systemu boloń-
skiego (studia I i II stopnia) na studiach logopedycznych i opowiadały się za 
utrzymaniem jednolitości kształcenia w zakresie logopedii (utrzymanie studiów 
5-letnich, tak jak na kierunku psychologia). Postulaty PKLog i PZL nie zostały 
jednak uwzględnione.

•  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie logopedii nie mają pełnego 
przygotowania również do pracy w resorcie zdrowia.

•  S t u d i a  I I  s t o p n i a w zakresie logopedii, zakończone uzyskaniem 
tytułu magistra, powinny być przeznaczone dla absolwentów studiów  
I stopnia. Ten rodzaj studiów został zatwierdzony do realizacji w Uni-
wersytecie Gdańskim dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie lo-
gopedii oraz dla absolwentów specjalności „edukacja wczesnoszkolna  
z logopedią” (taka specjalność była realizowana w UG i tę sytuację nale-
ży potraktować jako wyjątkową).

•  Uzupełnienie wykształcenia zdobytego na studiach I stopnia o treści ujęte 
w bloki tematyczne wymienione wcześniej oraz uzyskanie tytułu magi-
stra daje – zdaniem PKLog – przygotowanie do podjęcia pracy w resorcie 
zdrowia oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym spe-
cjalistycznych w resorcie edukacji. 

Po 5-letnich studiach magisterskich w zakresie logopedii (na kierunku lub 
specjalności) możliwe jest zatrudnienie w:



Biuletyn Logopedyczny 1/201024

•  resorcie edukacji (we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach, 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycz-
nych),

•  resorcie zdrowia (zdobywanie specjalizacji regulowane jest wewnętrzny-
mi przepisami obowiązującymi w resorcie zdrowia),

• resorcie kultury.
Po podyplomowych studiach logopedycznych możliwe jest zatrudnienie 

absolwenta w:
•  resorcie edukacji (we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach, 

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycz-
nych),

•  resorcie zdrowia (zdobywanie specjalizacji regulowane jest wewnętrzny-
mi przepisami obowiązującymi w resorcie zdrowia),

• resorcie kultury.
Powyższe propozycje mają charakter dyskusyjny. Zdajemy sobie sprawę, 

że oczekiwania środowiska logopedycznego mogą być zróżnicowane. Ważne 
jest jednak, aby główne organizacje logopedyczne ustaliły podstawowe założe-
nia kształcenia logopedów i próbowały, poprzez naciski na urzędy, te założenia  
egzekwować. I uda się to przynajmniej w pewnym zakresie, jeżeli środowisko te 
założenia spełni i będzie konsekwentnie ich się trzymało.



Celem wystąpienia jest analiza standardów kształcenia zawodowego logo-
pedów w Polsce przy uwzględnieniu wielu wariantów programowych, które zo-
stały przyjęte w różnych szkołach wyższych, na wszystkich rodzajach studiów 
logopedycznych. Wyniki analiz zostaną porównane z modelami funkcjonujący-
mi na świecie, zaś wnioski wynikające z takiego porównania, posłużą do nakre-
ślenia perspektyw nauczania logopedów w Polsce.

Polska na progu nowego stulecia jest krajem członkowskim Unii Europej-
skiej, stąd z jednej strony zrozumiałe dążenie do wyrównywania poziomu eduka-
cji polskich terapeutów mowy z ich europejskimi kolegami, z drugiej zaś strony 
jest to zetknięcie z różnorodnością struktury zatrudnienia logopedów na rynku 
pracy w różnych krajach i wiążącą się z tym  odmiennością modeli kształcenia. 
Wynikiem pierwszej tendencji jest konieczność dostosowania merytorycznych 
treści nauczania do minimów programowych CPLOL-u i IALP-u oraz przyję-
cie zasad kształcenia zawodowego w ramach studiów stacjonarnych w układzie:  
3 lata licencjatu i 2 lata studiów magisterskich (zgodnie z postanowieniami 
bolońskimi). Przyjęcie takiego modelu kształcenia ma niepodważalne zalety 
(zwiększenie liczby godzin, wymóg wprowadzania praktyk zawodowych), ale 
posiada także wady – oznacza na przykład konieczność opracowania  rozwiązań, 
które dają uprawnienia zawodowe już po licencjacie, zwiększenia tych upraw-
nień po studiach magisterskich; ale wprowadza także możliwości studiowania 
logopedii na poziomie magisterskim po ukończeniu licencjatu z innego przed-
miotu (np. filologii polskiej czy angielskiej). Rodzi się pytanie: jak wówczas 
określić sylwetkę absolwenta takich studiów? Rozwiązania takie już istnieją, na 
przykład w Wielkiej Brytanii. Dla nas jest to sytuacja nowa. Mimo istniejącej 

analIza STandaRdów kSzTałCEnIa 
zawodowEGo loGoPEdów w PolSCE

TomaSz woźnIak 
Polskie Towarzystwo logopedyczne
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znacznej wariantywności kształcenia logopedów w Europie możemy przyjąć 
ogólne kryteria, wedle których dokonamy analizy naszych programów naucza-
nia i ich porównania z innymi. Będą to:

1) ogólna liczba godzin na studiach z zakresu logopedii, rodzaj studiów,
2) liczba godzin przeznaczonych ściśle na przedmioty związane z patologią 

mowy,
3) liczba godzin praktyk logopedycznych,
4) kadra (liczba samodzielnych pracowników nauki z dorobkiem w dziedzi-

nie logopedii).
Odrębną kwestią jest struktura zatrudnienia na rynku pracy, która wymusza 

merytoryczny profil kształcenia. W Niemczech zawód logopedy jest zawodem 
prawie w stu procentach medycznym, zaś logopeda podlega lekarzowi. W Hisz-
panii czy Grecji  (podobnie jak w Polsce) część logopedów pracuje w resorcie 
oświaty lub w pomocy społecznej, część prowadzi prywatną praktykę, a część  
w służbie zdrowia. Obie te sytuacje w naturalny sposób nieco odmiennie okre-
ślają kompetencje zawodowe logopedy w tych krajach. W podsumowaniu moż-
na stwierdzić, że trudno w Europie o jednorodność modelu kształcenia, możli-
wego do przyjęcia przez wszystkie kraje.  

Inaczej ma się rzecz w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawód logopedy ma 
bardzo wysoką pozycję społeczna i finansową, standardy kształcenia logope-
dów są od dawna skodyfikowane (podobnie jak warunki wykonywania zawodu).  
W odniesieniu do przyjętych wcześniej kryteriów analizy, wymagania dotyczące 
standardów nauczania logopedów w USA wyglądają, jak podano niżej (opraco-
wano na podstawie G.H. Shames, E. H. Wig, An Itroduction to Speech, Commu-
nication and Hearing Disorders, 1982).

1. Ogólna liczba godzin z zakresu logopedii –  minimum 60 semester hours  
(pojęcie godziny  co tydzień przez semestr, to jest 15 godzin w ciągu semestru;  
w sumie 900 godzin zajęć) realizowanych w ramach studiów stacjonarnych.

2. Liczba godzin poświęconych ściśle patologii – minimum 30 semester ho-
urs (450 godzin zajęć).

3. Minimum 300 godzin zegarowych praktyki.
4. Dziewięć miesięcy stażu klinicznego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Przedstawione standardy kształcenia można uznać za punkt odniesienia na-

szych dalszych analiz, tym bardziej że odpowiadają one w większości minimom 
przyjętym w krajach Unii Europejskiej.

Jak wiadomo, w Polsce dotychczasowe kształcenie odbywało się i odby-
wa w dużej mierze w  ramach studiów podyplomowych, zaś różnorodność pro-
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gramów kształcenia oraz dowolność liczby wymaganych godzin jest znaczna. 
Na początku lat 90. pojawiły się specjalności logopedyczne w ramach studiów 
dziennych, których standardy też nie były ujednolicone. Pewną normalizację 
w tym zakresie przyniosły w połowie lat 90. ustalenia przedstawicieli uniwer-
sytetów, na których kształci się logopedów. Określały one głównie minimalne 
wymagania godzinowe dotyczące kształcenia zawodowego logopedów. Studia 
pomagisterskie miały mieć minimum 600 godzin ogółem, specjalność logope-
dyczna przy filologii polskiej lub pedagogice minimum 1200 godzin ogółem. 
Brak było ustaleń co do liczby godzin dotyczących ściśle zaburzeń mowy i prak-
tyk, a także co do wymogów kadrowych.

Postanowienia powyższe były i są różnie realizowane, co wykazuje analiza 
zajęć zamieszczonych na dyplomach ukończenia logopedycznych studiów po-
magisterskich w latach 1998–2008 (tab. 1.).

Tab. 1. Podyplomowe (pomagisterskie) studia w zakresie logopedii
(na podstawie dyplomów uczelni z lat 1998–2008)

Uczelnia Godziny ogółem
Godziny poświęcone 

patologii mowy
Praktyki

UW 663 332 90–105 (ćw.)

APS 625 170 125 (ćw.)

UŚ 623 211 301(ćw.)

UWM 619 260 216 (ćw.) 30 

AP 667 187 357(ćw.)

WSP w Łodzi 600 230 ( brak jąkania) 120

UŁ 670
120 (brak wyodrębnienia 

zaburzeń mowy) 
355(ćw.)

WSUPiZ w Rykach 600 320 200 (ćw.) 100

UMCS 600 335 373 (ćw.) 60

Jak wynika z powyższej tabeli, wszędzie realizowane były wymagania do-
tyczące ogólnej liczby godzin. Szczegółowa analiza wykazuje jednak istotne 
różnice między uczelniami dotyczące liczby godzin poświęconych ściśle patolo-
gii mowy (nieraz dwu- trzykrotne) oraz prawie całkowity brak praktyk (zajęcia 
uwzględnione w tabeli to przeważnie ćwiczenia, które rzadko mają przebieg ści-
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śle praktyczny). Jak się wydaje, czterosemestralne studia podyplomowe wyczer-
pały swoje możliwości dostosowywania się do wymogów międzynarodowych 
standardów nauczania. Na przykład, za niemożliwe do realizacji należy uznać 
organizowanie liczniejszych zajęć praktycznych w ramach weekendowych zjaz-
dów.

Nieco lepiej sytuacja wyglądała na specjalizacjach w ramach studiów sta-
cjonarnych (tab. 2. i 3.).

Tab. 2. Specjalność logopedyczna przy filologii polskiej na UMCS

Godziny  związane z logopedią ogółem Około 1200 godz.

Przedmioty poświecone ściśle patologii mowy 465 godz.
Praktyki 100 godz.
Kadra Brak ścisłych wymagań, minimum 1 profesor

Tab. 3. Specjalność logopedyczna w AP w Krakowie

Godziny  związane z logopedią ogółem Około 1200 godz.

Przedmioty poświecone ściśle patologii mowy 180 godz.

Praktyki Trzy tygodnie praktyki  plus hospitacja  zajęć 
w szkołach i placówkach specjalnych

Kadra Brak ścisłych wymagań, minimum 1 profesor

Przedstawione wyżej dane pozwalają na stwierdzenie, że kształcenie w ra-
mach specjalności zbliża się już do standardu kształcenia wg wymogów świato-
wych, ale nadal zastrzeżenia budzi liczba godzin poświęconych ściśle patologii 
mowy oraz bardzo mała liczba godzin zajęć praktycznych. Dodatkowe wprowa-
dzanie godzin praktycznych w ramach innych studiów dziennych jest, podobnie 
jak w przypadku studiów podyplomowych, zadaniem niemożliwym do realiza-
cji. Dzieje się tak z innych powodów – tym razem finansowych. Żaden uniwer-
sytet nie zgodzi się na kilkaset godzin praktyki logopedycznej dla pedagogów 
czy polonistów.

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem stało się opracowanie nowych 
programów, które pozwalałyby na kształcenie logopedów w ramach stacjonar-
nych studiów dziennych na kierunku logopedia. Studia takie powstały w 2007 r. 
jako pierwsze na UMCS w Lublinie i Uniwersytecie Gdańskim. Studia na 
UMCS mają model kształcenia podobny do rozwiązań funkcjonujących w USA 



Biuletyn Logopedyczny 1/2010 29

i są to studia unikatowe w zakresie logopedii i audiologii (pierwotnie audiofo-
nologii, po zmianie nazwy w 2010 r. audiologii). UG prowadzi studia unikatowe  
w zakresie logopedii i języka polskiego. 

Studia licencjackie na UMCS, analizowane według przyjętych kryteriów, 
ukazuje tabela 4., zaś studia magisterskie tabela 5. Podobne proporcje godzino-
we mają studia na UG. 

Tab. 4. Studia stacjonarne 1. stopnia „Logopedia z audiologią”, UMCS 2007

Godziny ogółem 2220 godz.

Przedmioty poświecone ściśle patologii mowy 465 godz.

Praktyki 225 godz.

Kadra 4 samodzielnych pracowników, 6 doktorów

Tab. 5. Studia stacjonarne 2. stopnia „Logopedia z audiofonologią”, UMCS 2007

Godziny ogółem 1065 godz.

Przedmioty poświecone ściśle patologii mowy 295 godz.

Praktyki 45 godz.

Kadra 6 samodzielnych pracowników, 8 doktorów

Zatem łączna ocena studiów 1. i 2. stopnia wygląda następująco:
	Ogółem godzin: 3285,
	Liczba godzin poświęconych przedmiotom z zakresu patologii mowy: 

760,
	Liczba godzin praktyki: 270,
	6 samodzielnych pracowników nauki, 8 doktorów.
Porównanie standardów nauczania wynikające z zaprezentowanych analiz 

prezentuje tabela 6.
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Tab. 6. Porównanie standardów kształcenia logopedów

Rodzaj studiów/

Kryteria analizy

Studia poma-
gisterskie

Specjalność 
logope-
dyczna

Studia sta-
cjonarne 
1. stopnia

Studia stacjo-
narne 

2. stopnia

Wymagania 
amerykańskie

Godziny związane 
z logopedią ogółem 600–663 1200

2220 (min. 
1800 plus 

400 na 
dodatkowy 
kierunek)

1065 (min. 
900 plus 150 
na dodatkowy 

kierunek)

900

Liczba godzin dot. 
zaburzeń mowy 120–335 180–465 465 295 450

Liczba godzin 
praktyk 0–120 ok. 100 225 45 300 

Wymagania 
kadrowe Brak Brak (min. 

1 profesor)
4 profesorów
6 doktorów

6 profesorów
8 doktorów Brak danych

Analiza tabeli 6. prowadzi do następujących wniosków:
1. Tylko studia stacjonarne w zakresie logopedii (3 plus 2) zapewniają po-

ziom kształcenia porównywalny ze standardami światowymi.
2. Kształcenie w ramach specjalności logopedycznej przy innych studiach 

stacjonarnych może być utrzymane pod  następującymi warunkami: 
a/ min. 450 godzin z patologii mowy,
b/ min. 200 godzin praktyk,
c/ określenie wymagań co do kadry,
d/ ogólna liczba godzin przedmiotów związanych z logopedią minimum 

1200 godzin.
Ukończenie specjalności dawałoby uprawnienia do wykonywania zawodu 

na poziomie licencjatu.
3. Studia pomagisterskie w zakresie logopedii należy uznać za wygasającą 

formę kształcenia. Studia takie powinny zakończyć się w momencie wpisania 
stacjonarnych studiów logopedycznych na listę kierunków studiów w Polsce 
(obecnie są to studia unikatowe). Fakt ten nastąpi prawdopodobnie w 2012 r.

4. Należy utrzymać kształcenie podyplomowe specjalizacyjne logopedów 
w zakresie neurologopedii i surdologopedii wedle odrębnie opracowanych stan-
dardów.



EUROPE
MY FAVOURITE MIX

PEOPLE
PLACES

CULTURES1

W dobie postępu, rozwoju cywilizacji, migracji i emigracji ludności, Europa  
staje się wielkim tyglem i mixem kulturowym, literackim, językowym…

„Przełomowy był bez wątpienia rok 2005. Wejście Polski  do Unii Europej-
skiej stanowi punkt zwrotny naszej najnowszej historii. Staliśmy się integralną 
częścią politycznego, naukowego i gospodarczego Zachodu, przy czym nie cho-
dzi bynajmniej o jakiś abstrakcyjny powrót do mitycznej Europy czy też restau-
rację tego, co już kiedyś było” (prof. R. Forycki).

Chodzi o integrację europejską, o umiejętne czerpanie wiedzy od autoryte-
tów i równanie do nich, a także wymianę doświadczeń. Żyjemy w takich a nie 
innych czasach, które czynią z nas  O b y w a t e l i  E u r o p y, a integracja z nią 
jest jednym z elementów ewolucji naukowej (sic!).

1 maria mileńko - I miejsce w  europejskim konkursie  plastycznym na plakat promu-
jący „dzień Europy”, aSP Poznań.

loGoPEdzI
w kRaJaCh unII EuRoPEJSkIEJ

małGoRzaTa konCzanIn
Polski związek logopedów, oddział warmińsko-mazurski
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uREGulowanIa PRawnE zawodu loGoPEdy 
w bElGII, holandII, FRanCJI, nIEmCzECh, 

wIElkIEJ bRyTanII I SzwECJI2

W pierwszej części opracowania przedstawię informacje o zawodzie lo-
gopedy w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w:

• dziedzinie kształcenia, uzyskiwania licencji zawodowych, 
• uznawania dyplomów oraz kwalifikacji zdobytych za granicą, 
• statusie zawodowym oraz funkcjach organizacji  zawodowych.
W drugiej części opracowania przedstawię informacje o uregulowaniach 

prawnych zawodu  w wybranych krajach Unii Europejskiej:
•  o organach uprawnionych do nadawania stopnia akademickiego lub dy-

plomu,
•  o organach kompetentnych do wyrażania  w przewidzianej prawem dane-

go państwa formie zgody na wykonywanie zawodu,
•  o limitowaniu naboru kandydatów na studia logopedyczne,
•  o porozumieniach i umowach zawieranych indywidualnie lub zbiorowo  

z funduszami   ubezpieczenia zdrowotnego,
•  o wpływie organów systemu ubezpieczeń zdrowotnych na decyzje  

w sprawie nadawania uprawnień do wykonywania zawodu.

bElGIa3

Rozporządzenie królewskie nr 78 z 10 listopada 1967 r. dotyczące zawo-
dów: lekarza, pielęgniarza, zawodów paramedycznych oraz komisji medycz-
nych (Arrêté royal n˚78 du novembre 1967 relatif  á l’exercice de l’art De guérir, 
de l’art. infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales) 
zawiera w artykule 22bis przepis stanowiący, że ustalenie wykazu zawodów pa-
ramedycznych należy do kompetencji monarchy.

2 opracowanie zostało przygotowane głównie w oparciu o informacje zawarte na 
serwerze Stałego komitetu łącznikowego logopedów unii Europejskiej – CPlol – Co-
mité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européen-
ne (http://www.cplol.org).

3 belgia opóźnia się z transpozycją do prawa krajowego dwóch dyrektyw wspól-
notowych 89/48/EwG oraz 92/51/EwG zmienionych dyrektywą 2001/19/wE, określają-
cych ogólny system uznawania kwalifikacji w odniesieniu do zawodów paramedycznych.  
w odniesieniu do dyrektywy 89/48/EwG stało się to nawet przyczyną wydania przez Try-
bunał Sprawiedliwości wyroku stwierdzającego uchybienie. na serwerze CPlol o belgii 
znajdujemy znacznie mniej informacji niż o innych krajach.
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Podstawowe znaczenie dla uregulowania zawodu logopedy ma rozporzą-
dzenie królewskie z 20 października 1994 r., określające tytuł zawodowy oraz 
wymogi kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zawodu logopedy, a także 
wykaz usług technicznych oraz czynności, których wykonanie logopedzie zleca 
lekarz.

Podjęcie pracy w  zawodzie  logopedy wymaga ukończenia studiów wyż-
szych oraz posiadania dyplomu świadczącego o nabyciu kwalifikacji zawodo-
wych. Organem, który je nadaje, jest Ministerstwo Edukacji lub Ministerstwo 
Zdrowia. Wykonywanie praktyki logopedycznej uzależnione jest od uzyskania 
pozwolenia od Izby Prawnej Służby Zdrowia (Chambre légale des services de 
santé.)

Nabór studentów na   kierunek logopedii nie podlega limitowaniu. Logope-
dzi wykonują pracę na zasadzie samozatrudnienia, zawierają umowy z fundusza-
mi zdrowotnymi w sprawie objęcia swych usług ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Organy systemu ubezpieczeń zdrowotnych mają wpływ na decyzje o przyzna-
waniu logopedom uprawnień do wykonywania prywatnej praktyki zawodowej.

holandIa

Regulacje prawne określają zawód logopedów jako jeden z zawodów para-
medycznych.

Status logopedy reguluje holenderska ustawa o zawodach w indywidualnej 
opiece zdrowotnej „Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg” (BIG Act) art. 
34. Z mocy tej ustawy zawód logopedy podlega ochronie prawnej. Cykl kształ-
cenia jest czteroletni, a uzyskany tytuł to bakałarz zdrowia. Obecnie 7 instytucji 
szkolnictwa wyższego oferuje studia na kierunku logopedycznym. Nabór stu-
dentów na kierunki logopedyczne wynosi 500–600 osób rocznie.

Kształcenie logopedów regulowane jest przez Ministerstwo Edukacji, Kul-
tury i Nauki – Ministrie van OCW. Absolwent logopedii może kontynuować 
studia na poziomie magisterskim na wydziałach: logopedii, zaburzeń mowy  
i języka, neurolingwistyki lub lingwistyki na kilku holenderskich  uniwersyte-
tach. Osoby posiadające kwalifikacje zdobyte za granicą i zamierzające wyko-
nywać zawód logopedy w Holandii mogą ubiegać się o uznanie tych kwalifikacji  
w Ministerstwie Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.
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uznawanIE dyPlomów

Prawo do wykonywania praktyki zawodowej logopeda uzyskuje po otrzy-
maniu dyplomu bakałarza. Logopedzi mogą dobrowolnie występować o wpis 
do rejestru wykwalifikowanych paramedyków ”Kwaliteitsregister Paramedi-
ci”. Rejestr ten jest prowadzony w celu dostarczenia zainteresowanym osobom, 
instytucjom ubezpieczeniowym prowadzącym ubezpieczenia zdrowotne oraz 
pracodawcom informacji o logopedach, a także w celu pobudzania wśród lo-
gopedów zainteresowania doskonaleniem umiejętności zawodowych. Wpis do 
rejestru można wznawiać co pięć lat. Informacje uwzględniane przy dokonywa-
niu ponownego wpisu dotyczą poziomu wykształcenia i szkolenia zawodowego, 
pracy interwizyjnej, superwizji treningu praktycznego oraz pracy badawczej.

uznawanIE kwalIFIkaCJI zawodowyCh 
uzySkanyCh za GRanICą

Holenderska ustawa o zawodach wykonywanych w ramach świadczenia in-
dywidualnej opieki zdrowotnej – Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg – 
informuje osoby posiadające kwalifikacje zdobyte za granicą i zamierzające wy-
konywać  zawód logopedy w Holandii, że mogą ubiegać się o uznanie kwalifikacji 
zawodowych. Logopedzi w Holandii zorganizowani są w stowarzyszeniu logo-
pedów Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie(NVLF) założonym  
w 1927 r. Stowarzyszenie posiada oficjalny status i korzysta  z niego wstę-
pując w stosunki umowne z holenderskimi ubezpieczycielami działającymi  
w sferze ubezpieczeń zdrowotnych. Misją  tego stowarzyszenia jest szeroko ro-
zumiana ochrona indywidualnych i zbiorowych interesów jego członków.

NVLF działa na rzecz doskonalenia zawodowego logopedów, dba o warun-
ki socjalno-bytowe oraz o ich integrację środowiskową.

FRanCJa

Dyplom świadczący o posiadaniu kwalifikacji zawodowych nosi nazwę 
Certificat de Capacité d’Orthophoniste (CCO). Zawód logopedy został prawnie 
uregulowany 10 lipca 1964 r. Regulacje prawne zawodu logopedy zawarte są  
w Kodeksie Zdrowia Publicznego.4 Logopedzi są traktowani jako przedstawicie-

4 źródło: http://www.legifrance.gouv.fr/. wykaz artykułów kodeksie zdrowia publicz-
nego regulujących zawód logopedy.
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le zawodów paramedycznych oraz jako przedstawiciele pomocniczego persone-
lu medycznego „auxiliaires médicaux”.

Szkolenie logopedów odbywa się w 13 szkołach we Francji. Szkoły te re-
prezentują uniwersytecki poziom kształcenia i usytuowane są  przy uczelniach 
medycznych.

We Francji stosowane są limity przyjęć na studia logopedyczne, np. w 2004 r.  
limit taki wynosił – 650 studentów. Cykl kształcenia trwa minimum 4 lata i obej-
muje: 170 godzin wykładów i przedmiotów specjalistycznych, 1200 godzin za-
jęć stażowych. Kandydat na studia logopedyczne na poziomie wyższym musi 
posiadać stopień bakałarza (bachelier). Uzyskanie dyplomu wymaga publicznej 
obrony pracy dyplomowej, która ma miejsce po ukończeniu 4. roku studiów.

Zakończeniem kursu podstawowego jest moment uzyskania stopnia akade-
mickiego po odbyciu 3-letnich studiów. Absolwenci mają prawo kontynuować 
studia na wyższym poziomie na kierunku językoznawczym, pedagogicznym lub 
psychologicznym.

W przypadku gdy logopeda pochodzący z któregoś z krajów dawnej Unii 
(sprzed rozszerzenia w 2004 r.) ma zamiar pracować w swoim zawodzie we 
Francji, podlega on przepisom dotyczącym wzajemnego uznawania dyplomów, 
zgodnie z dyrektywą 89/48 EWG ze zmianami oraz musi uzyskać pozwolenie 
na pracę.

Istnieje obligatoryjny wymóg zarejestrowania dyplomu w Dyrekcji Depar-
tamentu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (Direction Départamentale des Affai-
res Sanitaires et Sociales) w tym departamencie, na obszarze  którego czasowo 
zamieszkuje, zgonie z procedurą wymaganą w przypadku zatrudnienie albo sa-
mozatrudnienia.

W przypadku wykonywania pracy przez logopedę w ramach stosunku pracy, 
umowa z pracodawcą musi określać warunki: pracy, wynagrodzenia oraz awan-
su zawodowego. Może to dotyczyć pracy zarówno w sektorze publicznym, jak  
i prywatnym – sektorze opieki medycznej. W tym ostatnim przypadku, zależnie 
od typu zakładu opieki zdrowotnej, logopeda pracuje na warunkach ustalonych  
w zbiorowym układzie pracy. W przypadku wykonywania przez logopedę wol-
nego zawodu jest on zobowiązany zgłosić podjęcie praktyki, logopeda pracuje 
pod kierunkiem lekarza, posiada  status „pomocniczego personelu medycznego”. 

We Francji wykonywanie usług logopedycznych na terenie szkół jest nie-
dozwolone, oprócz badań przesiewowych i profilaktycznych. Niedozwolona jest 
reklama jakichkolwiek usług w  ramach opieki zdrowotnej. Istnieje porozumie-
nie pomiędzy państwowym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych świadczonych 
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w ramach opieki (L’Assurance maladie) a stowarzyszeniem zawodowym logo-
pedów (Fédération Nationale des Orthophonistes ), która określa prawa i obo-
wiązki zainteresowanych; w określonych sytuacjach zapewnia pacjentom obję-
tym systemem ubezpieczenia zdrowotnego pokrycie wydatków na świadczenia 
zdrowotne. Francja zaleca logopedom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  
a także przewiduje obowiązek ich doszkalania.

nIEmCy

Kształcenie i zawód wykonywany przez logopedów (Logopäden) jest re-
gulowany i chroniony prawnie od 1980 r. Terapia logopedyczna jest elementem 
narodowego systemu opieki zdrowotnej. Terapię zaleca lekarz (pediatra, laryn-
golog, foniatra) i jest ona finansowana z funduszy  ubezpieczenia zdrowotnego.  
Logopedzi prowadzą samodzielną praktykę jako przedstawiciele wolnych za-
wodów (samozatrudnienie), pracują w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, 
zakładach prywatnej opieki zdrowotnej itp. Pracują oni również w sektorze pu-
blicznym, w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych lub w poradniach.

W Niemczech logopedów zaczęto kształcić od 1960 r. W 1980 r. zostały 
ustawowo uregulowane zasady kształcenia oraz składania egzaminu warunku-
jącego uzyskanie tytułu zawodowego. Obecnie istnieją dwie ścieżki kształcenia 
na poziomie podstawowym: studia  na zmianę z pracą (betriebliche Ausbildung) 
oraz kształcenie specjalistyczne.

Kształcenie na zmianę z pracą: kształcenie 3–3 ½-letnie (posiadacz tytułu 
bakałarza może mieć  krótszy okres kształcenia).Warunki przyjęcia na studia: 
bardzo częstym wymogiem jest uzyskanie Realschulabschluss, czego odpowied-
nikiem jest dyplom francuskiego collège’u. 

Kształcenie specjalistyczne: studia odbywają się w systemie stacjonarnym, 
obejmują również staż zawodowy. Okres kształcenia 3-letni w niektórych przy-
padkach 2-letni.

Warunki przyjęcia: w momencie wstąpienia do szkoły student powinien 
mieć ukończone 16–18 lat.

Wymagania odnośnie do wykształcenia minimalnego: legitymowanie się 
dyplomem Realschulabschluss, niekiedy zaś dyplomem collège’u. Naboru kan-
dydatów dokonuje się na podstawie konkursu świadectw, niekiedy na podstawie 
rozmowy i/lub testu przydatności do zawodu. Szkoły zobowiązane są  do prze-
strzegania pewnych standardów kształcenia, co znajduje odbicie w wymogach 
odnośnie do liczebności kadry, zapewnienia praktyki w zakładach leczniczych 
itd. Szkoły funkcjonują w większości landów (Länder) i podlegają kontroli 
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władz lokalnych. Kształcenie na poziomie zaawansowanym: cykl kształcenia 
to 8 semestrów (2 semestry obejmują zajęcia praktyczne). Oferowana jest moż-
liwość kontynuacji studiów na uniwersytecie i zdobywanie doktoratu. Warunki 
przyjęcia: dyplom ukończenia niemieckiej szkoły średniej (Abitur).

PozwolEnIE na wykonywanIE zawodu

Logopedzi mogą pracować na podstawie wyników zdanego egzaminu oraz 
posługiwać się tytułem logopedy, formalnie przyznawanym studentom przez 
władze lokalne.

Jedynie organizacja Deutschen Bundesverband für Logopedie posiada sta-
tus stowarzyszenia zawodowego logopedów w Niemczech.

Organizacja Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapeu-
ten skupia pedagogów specjalnych pracujących z uczniami, u których występują 
zaburzenia  mowy i języka.

wIElka bRyTanIa

Zawód logopedy w  Wielkiej Brytanii jest zawodem mającym oficjalny sta-
tus. Występują dwa prawnie chronione tytuły zawodowe: Speech & Language 
Therapist oraz Speech Therapist. Przedmiotem regulacji prawnej jest tytuł zawo-
dowy, nie zaś pełniona funkcja, co pozwala uniknąć tworzenia antybodźców dla 
innowacji rozwoju, pozwala pracodawcom i świadczeniodawcom zachować ela-
styczność w zakresie form oferowanych świadczeń zdrowotnych. Takie ujęcie 
przedmiotu ochrony pozwala przedstawicielom zawodów w ochronie zdrowia, 
w miarę przebywania etapów drogi zawodowej, bezpiecznie podejmować decy-
zje o rozszerzeniu praktyki zawodowej oraz zajęcie bardziej odpowiedzialnego 
stanowiska.5

Zawody dotyczące ochrony zdrowia zostały uregulowane przez rozporzą-
dzenie o ochronie zdrowia z 2000 r. (Health Professions Order 2002), wydane na 
podstawie ustawy Health Act 1999, które to rozporządzenie zastąpiło regulacje 
zawarte w ustawie o pomocniczych zawodach medycznych z 1960 r. (Profes-
sions Supplementary to medecines Act 1960). W 2002 r. w Anglii zawód logo-
pedy był jednym z 11 zawodów paramedycznych.

5 Ewidence submitted by the health Professional Council (wP 76) http://www.parlia-
ment.the-stationery-office.com/pa/cm200506/cmse...
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Wymienione rozporządzenie powołało do życia Radę ds. Regulacji Zawo-
dów Paramedycznych, tj. Health Professions Council. Zadania tego organu obej-
mują: określenie standardów w zakresie edukacji, szkolenia, etyki postępowa-
nia oraz zapewnienie w ramach przyznanych kompetencji przestrzegania tych 
standardów. Jednym z zadań Rady jest prowadzenie rejestru osób posiadających 
kwalifikacje w danych zawodach. W rozporządzeniu określono zasady funkcjo-
nowania rejestru oraz procedurę rejestracji. Mają one obowiązek przestrzegania 
oficjalnych standardów zawodowych i etycznych, a każdy, kto ich nie przestrze-
ga, może być pociągnięty do odpowiedzialności.

Health Professional Council określił standardy dla przedstawicieli (obecnie 
13) zawodów paramedycznych, figurujących w prowadzonym przez ten organ 
Rejestrze).6 Wymogi wobec rejestrujących się paramedyków dotyczą etyki oso-
bistej i zawodowej, a także wykształcenia i pracy terapeutycznej (Standards of 
Conduct, Performance and Ethics 01/04/2003, Standards of Education and The-
rapy 01/11/2004).

Dla zawodu logopedy określono szczególne standardy dotyczące biegłości 
zawodowej, fachowości (Standards of Proficiency – Speech & Language The-
rapists 01/07/2003). Ustanowione standardy precyzują, czego się oczekuje od 
osoby rejestrującej się w zakresie: etyki postępowania i kształtowania kontak-
tów z ludźmi, umiejętności zawodowych niezbędnych do rozpoznania zaburzeń 
występujących u pacjenta oraz ustalenia, jakie są jego potrzeby terapeutyczne, 
planowania działań terapeutycznych, oceny osiągniętych wyników lub reakcji 
pacjenta, a także korzystania z wiedzy w celach zawodowych.7

Kształcenie zorganizowane jest w formie kursu podstawowego 3- lub 4-let-
niego. Studenci podyplomowi muszą legitymować się posiadaniem niższego 
stopnia akademickiego, uzyskanego na zakończenie kursu trwającego co najmniej  
3 lata. Wszyscy logopedzi muszą figurować w rejestrze prowadzonym przez 
Radę ds. Zawodów w Ochronie Zdrowia (Health Professions Council), aby móc 
legalnie prowadzić praktykę w Wielkiej Brytanii. Miejscami pracy logopedów są:  
państwowa służba zdrowia, szkoły, poradnie rejonowe, placówki opiekuńcze 
dla osób starszych, domy opieki, niezależne spółki i organizacje charytatywne. 
Kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą są uznawane, jeśli okres szkolenia, 
jego poziom i treść są zbliżone do brytyjskich. Organizacją zawodową logo-
pedów jest:  Royal College of Speech and Language Therapists.

6 wykaz tych standardów jest publikowany na stronie internetowej hPC pod adre-
sem: http://www.hpc-uk.org/aboutregistration/standards; na stronie tej podano „linki” do 
tekstów odpowiednich dokumentów.

7 źródło: http://www.hpc-uk.org/publications/standards/index.asp?=52
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SzwECJa

W Szwecji logopedów zaczęto kształcić od 1964 r. Zawód logopedy jest 
zawodem wykonywanym w ramach publicznej służby zdrowia. Dwie ustawy, 
które nakładają na publiczną służbę zdrowia obowiązki związane z wykonywa-
niem świadczeń terapeutycznych, są również podstawą do korzystania z usług 
logopedycznych:

1) Ustawa o Służbie Zdrowia(Hölso-0ch sjukvårdslagen, HSL),
2) Ustawa o pomocy specjalnej i świadczeniach (Lagen om Sårskilt Stöoch 

Service, LSS); w ustawie tej zawarte są regulacje prawne dotyczące  terapii lo-
gopedycznej osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Odpowiedzialność  logopedy pracującego w jakiejkolwiek instytucji, za-
równo z dzieckiem, jak i z osobą dorosłą, ma charakter zindywidualizowany. 
Pracodawcami logopedów zatrudnionych do pracy z dziećmi i młodzieżą do lat 
18 w szpitalach i ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej  a także ośrodkach 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym  są zwykle władze regionalne. 

Pracodawcami logopedów zatrudnionych do pracy z dorosłymi w szpitalach 
i ośrodkach pierwszego kontaktu są również władze lokalne. Logopedzi pracu-
jący z dorosłymi  mogą być zatrudnieni w różnych przychodniach (tzw. ENT), 
a także w ośrodkach rehabilitacyjnych. Część logopedów pracuje w ośrodkach  
dla  niepełnosprawnych dorosłych.

kSzTałCEnIE

Logopedzi w Szwecji kształceni są  na 4-letnich studiach magisterskich 
prowadzonych na wydziałach medycznych. Kierunek logopedyczny istnieje na  
6 uniwersytetach. Formalnie są to 4-letnie studia magisterskie prowadzone na 
wydziałach medycznych. W Szwecji logopedzi muszą posiadać licencję zawo-
dową. Jest ona wydawana przez władze państwowe na podstawie przedłożonego 
dyplomu. Troska o podnoszenie kwalifikacji należy do obowiązków państwo-
wego pracodawcy.

STaTuS zawodowy

Zawód logopedy w Szwecji jest jedynym zawodem uznanym od ok. 40 lat. 
Jest jednym z zawodów paramedycznych, co jest w pełni zgodne z określeniem 
zawodu logopedy przyjętym przez CPLOL: 
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„logopeda jest przedstawicielem zawodu wykonywanego przez osoby, które 
odpowiadają za zapobieganie, diagnozowanie i prowadzenie terapii zabu-
rzeń oraz za badanie komunikacji między ludźmi i związanych z nią zabu-
rzeń”.

wymaGanIa FoRmalnE waRunkuJąCE
wykonywanIE zawodu loGoPEdy w uE

W e  F r a n c j i  obowiązuje, oprócz posiadania dyplomu ukończenia stu-
diów logopedycznych, dokonanie wpisu do rejestru logopedów wykonujących 
praktykę prywatną, prowadzonego przez organ administracji państwowej na 
szczeblu departamentu.

W  N i e m c z e c h  obowiązuje posiadanie dyplomu, lecz nie musi to być 
dyplom magisterski.

Obowiązuje także wymóg uzyskiwania dodatkowej zgody od lokalnych 
władz na posługiwanie się tytułem zawodowym uprawniającym do wykonywa-
nia praktyki.

W  W i e l k i e j  B r y t a n i i  niezbędny jest wpis do rejestru państwowego. 
Władze uprawnione do  nadawania  tytułów/wydawania dyplomów:
● we Francji, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii są to władze wyższych 

uczelni: szkół pedagogicznych lub uniwersytetów,
● w Niemczech uprawnienia takie posiadają uczelnie akademickie i wyspe-

cjalizowane szkoły kształcące logopedów,
● w Belgii  uprawnienia te posiada Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo 

Zdrowia.
PolSka

Powyższą analizę opinii8 nt. uregulowania prawnego zawodu logopedy 
w wybranych krajach Unii Europejskiej zakończę  słowami profesora dr. hab. 
Remigiusza Foryckiego, dyrektora Instytutu Romanistyki Uniwersytetu War-
szawskiego, autora wielu rozpraw naukowych, krytyczno-literackich, przekła-
dów, specjalisty od polityczno-kulturalnych stosunków francusko-rosyjsko-pol-
skich, przewodniczącego Souvenir Napoléonien de Pologne, członka stowarzy-
szenia Association Internationale de Littérature Comparée; Société des Etudes 
Romantiques et Dix-neuviènistes; Stendhal Club i innych. 

8 źródło: biuro analiz Sejmowych wykonało opinię na prośbę pani poseł beaty bu-
blewicz z klubu Platformy obywatelskiej zgodnie z  § 4b w związku z § 3 ust. 2pkt 6 i 7 
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„Polska zacnych dziadków9 przestała nadążać za dynamiczną Europą 
Angeli Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego. Dotąd wszyscy wiedzieliśmy za Ju-
liuszem Słowackim, że łudzona błyskotkami Polska „pawiem narodów była  
i papugą”10. Stało się jasne, że odtąd obraz Polski, jej ranga i miejsce w Euro-
pie zależeć będą od profesjonalizmu dyplomatów, politycznej i etycznej klasy 
europosłów. Byłoby dzisiaj absurdem mówienie w naszym kraju o emigracji  
w dziewiętnastowiecznym rozumieniu tego słowa, gdyż Polacy z Poznania czy 
Glasgow żyją dziś pod jednym, europejskim dachem i czeka nas wszystkich so-
lidna, integracyjna praca organiczna, której strategicznym celem będą regulacje 
prawne związane z  ustawą o zawodzie logopedy w Polsce.

uchwały nr 28 Prezydium Sejmu z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad organizo-
wania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców 
sejmowych oraz korzystania z ekspertyz i  opinii.  

9 Remigiusz Forycki: Stosunki francusko-rosyjsko-polskie od borysa Godunowa do 
Putina. wykład otwarty w Centrum Polsko-Francuskim w olsztynie.

10 R. Forycki: Uprowadzenie Europy, „Rzeczpospolita”, 09.10.2007, s. a.10.



Terapeuta mowy i języka w krajach Europy Zachodniej to profesjonalista 
odpowiedzialny za profilaktykę, ocenę, terapię zaburzeń mowy i języka oraz 
badania naukowe nad procesami i zaburzeniami komunikacji.

Logopeda to profesjonalista, który zajmuje się terapią:
– zaburzeń artykulacji,
– zaburzeń mowy,
– zaburzeń głosu,
– zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
– zaburzeń logicznego myślenia,
– karmienia i połykania,
–  afazji i innych zaburzeń języka powstałych na podłożu zaburzeń neurolo-

gicznych;
a także:
– nauczaniem języka dzieci niesłyszących,
– terapią osób z uszkodzonym słuchem,
–  podtrzymaniem zdolności komunikacji u osób z postępującymi zaburze-

niami neurologicznymi związanymi z wiekiem,
–  profilaktyką zaburzeń mowy i wczesnymi badaniami przesiewowymi 

u dzieci (coraz częściej),
– zwalczaniem analfabetyzmu.
W krajach Europy Zachodniej zawód logopedy traktowany jest głównie 

jako zawód medyczny bądź paramedyczny, stąd większość terapeutów mowy 
i języka zatrudnionych jest w sektorze służby zdrowia. Miejscami ich pracy są: 
szpitale, centra rehabilitacji, specjalne ośrodki dla dzieci z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, oddziały psychiatryczne dla dzieci, domy opieki dla osób 

zawód loGoPEdy w wybRanyCh kRaJaCh 
unII EuRoPEJSkIEJ

kamIla doboSIEwICz-olEChowSka
Polski związek logopedów, oddział lubelski
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starszych, prywatna praktyka logopedyczna. W sektorze oświaty pracuje zde-
cydowanie mniejsza liczba logopedów. Zatrudniani są w szkołach specjalnych, 
szkołach masowych z klasami integracyjnymi. Poza tym terapeuci mowy i języ-
ka pracują w placówkach służby więziennictwa (Wielka Brytania) oraz w różne-
go rodzaju organizacjach charytatywnych.

W europejskich krajach członkowskich stowarzyszonych w CPLOL jest 
prawie 60 000 logopedów.

Tab. 1. Orientacyjne dane z lat 2005–2008 prezentujące liczbę logopedów w danym państwie, 
liczbę jego mieszkańców oraz liczbę pacjentów przypadającą na jednego logopedę.

Państwo Liczba mieszkańców Liczba logopedów Mieszkańcy/
logopeda

Austria 8.090.000 Ok.1000 8.090
Belgia 10.170.226 3.962 sektor prywat. 2.567
Cypr 700.000 127 5.512
Czechosłowacja 10.300.000 850 12.117
Dania 5.400.000 1150 4.695
Estonia 1.410.000 200 7.050
Francja 62.000.000 15.357 4.037
Finlandia 5.255.580 1.047 5.020
Niemcy 82.259.000 16.000 5.141
grecja 10.000.000 800 12.500
Włochy 57.000.000 8.000 7.125
Irlandia 4.000.000 550 7.273
Łotwa 2.306.600 360 6.590
Luksemburg 423.000 37 11.451
Holandia 16.000.000 4.800 3.333
Norwegia 4.600.000 1.150 4.000
Portugalia 10.299.000 650 15.845
Wlk. Brytania 58.800.000 10.083 5.832
Hiszpania 39.000.000 4.500 8.667
Szwecja 9.011.392 1180 7.636

We wszystkich krajach obserwuje się zdecydowaną liczebną przewagę ko-
biet – 95% to kobiety terapeutki mowy i języka. Średnia wieku pań terapeutek 
aktywnych zawodowo wynosi 38–40 lat. W większości krajów istnieją ściśle 
określone wymogi formalne warunkujące wykonywanie tego zawodu.
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W każdym kraju (oprócz Niemiec) niezbędne jest posiadanie dyplomu ukoń-
czenia studiów wyższych lub tytułu zawodowego nadawanego na zakończenie 
studiów logopedycznych. W większości krajów obowiązuje  dokonanie wpisu 
do rejestru logopedów (istnieją również rejestry logopedów prowadzących prak-
tykę prywatną). W Szwecji konieczne jest posiadanie specjalnej licencji.

Oprócz Danii i Norwegii, w pozostałych państwach zawód logopedy należy 
do zawodów medycznych i w związku z tym uregulowania prawne dotyczące 
jego wykonywania zawarte są w przepisach wydawanych przez Ministerstwa 
Zdrowia czy instytucje związane ze służbą zdrowia.

Organizacja opieki logopedycznej w krajach UE
	Sektor  publ iczny  i  prywatny:
		Opieka logopedyczna jest bezpłatna (wyjątek – Niemcy – dorośli pokry-

wają 10% kosztów swojej terapii) i finansowana przez ubezpieczalnie, 
indywidualne polisy zdrowotne, władze samorządowe.

		Większość logopedów zatrudnionych jest w służbie zdrowia (w Hiszpanii 
logopedzi nie są wcale zatrudniani w szkołach publicznych).

		Obowiązują skierowania od lekarza – w Niemczech to lekarz stawia dia-
gnozę i decyduje o długości terapii, do każdego zaburzenia przypisana 
jest określona liczba sesji terapeutycznych.

Ile zarabiają logopedzi w krajach Unii Europejskiej?
		Zarobki są zróżnicowane i zależą od stopnia naukowego, stanowiska, 

miejsca zatrudnienia:
– Czechosłowacja: 300–400 euro miesięcznie,
– Holandia: 3000–4500 euro miesięcznie,
– Dania: 39.000–48.300 euro rocznie,
– Irlandia: 32.000–61.000 euro rocznie.



Logopedzi w resorcie służby zdrowia zatrudnieni są w publicznych placów-
kach ochrony zdrowia mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ). Miejscem pracy dla logopedów są szpitalne oddziały neurologii, uda-
rowe, rehabilitacji, laryngologii, foniatrii, neurochirurgii i neonatologii. Pracu-
ją również  w poradniach logopedycznych w przychodniach specjalistycznych,  
w gabinetach prowadzonych indywidualnie (NZOZ-y logopedyczne), w ośrod-
kach wczesnej interwencji oraz w ośrodkach rehabilitacyjnych. 

Zadaniem NFZ jest zapewnienie pacjentom stałego dostępu do medycznej 
opieki specjalistycznej. W związku z tym ogłaszane są tzw. konkursy ofert ma-
jące na celu wyłonienie odpowiednich świadczeniodawców. Do konkursu przy-
stąpić mogą zarówno placówki medyczne zainteresowane świadczeniem opieki  
w danej specjalności, jak również osoby indywidualne. Konkursy odbywają się 
w różnych odstępach czasowych – co rok lub co dwa, trzy lata. Zdarza się, że 
podpisane umowy  na świadczenia usług medycznych dobiegają końca, a kon-
kurs nie zostaje ogłoszony. Wówczas świadczeniodawcy kontynuują działalność 
na podstawie podpisanego z NFZ aneksu do poprzedniej umowy.

SyTuaCJa loGoPEdy w RESoRCIE Służby 
zdRowIa w PolSCE*

kamIla doboSIEwICz-olEChowSka
Polski związek logopedów, oddział lubelski

bEaTa dEREdaS
Polski związek logopedów, oddział Świętokrzyski

anna żEbRyk-SToPa
Polski związek logopedów, oddział wielkopolski

* Opracowano na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, 
wersja 5.8 oraz internetowej wyszukiwarki NFZ.
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Podpisanie umowy na świadczenie porad w zakresie logopedii następuje 
po spełnieniu przez potencjalnego świadczeniodawcę określonych przez NFZ 
warunków. Dotyczą one między innymi wyposażenia gabinetu logopedycznego, 
wykształcenia logopedy, harmonogramu pracy poradni. 

Przy ocenianiu oferty złożonej do konkursu urzędnicy NFZ biorą również 
pod uwagę następujące kryteria:

• czy oferent realizuje już umowę z NFZ,
• czy przychodnia posiada certyfikaty jakości,
• jakie były wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ,
• jaka jest dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
• jaka jest kolejka oczekujących,
• proponowaną cenę za punkt rozliczeniowy.
Według NFZ, gabinet logopedyczny musi mieć następujące wyposażenie: 
• testy praksji i językowe,
• radiomagnetofon,
• lustro logopedyczne,
• gry dydaktyczne,
• próby grafomotoryczne,
• wibratory językowe ze szpatułkami.
Polski Związek Logopedów wielokrotnie monitował NFZ o zmianę warun-

ków dotyczących wyposażenia gabinetów logopedycznych, niestety jak dotąd 
uwagi nasze nie zostały uwzględnione.

Poradnia logopedyczna (jak każda poradnia specjalistyczna) musi być czyn-
na przynajmniej dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i przynaj-
mniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. 

Świadczenia w zakresie logopedii rozliczane są na podstawie wartości 
punktowej porady logopedycznej. NFZ wyróżnia następujące typy porad o róż-
nej wartości punktowej:

•  porada recepturowa, której wartość wynosi 2 punkty – to krótka porada 
trwająca ok. 10 minut, 

•  porada specjalistyczna, której wartość wynosi 4 punkty – to porada trwa-
jąca powyżej 30 minut, zawierająca badanie podmiotowe, przedmiotowe;  
najczęściej wykazywana przez logopedów,

•  porada kompleksowa, której wartość wynosi 9 punktów – to wizyta do-
mowa lub wizyta pierwszorazowa, która jest rozliczana tylko w niektó-
rych województwach i tylko wtedy, gdy lekarz rodzinny dostanie od lo-
gopedy zaświadczenie o stanie pacjenta na specjalnym formularzu.
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Tab. 1. Zestawienie cen punktu rozliczeniowego w poradni logopedycznej 
w poszczególnych oddziałach NFZ

Oddział NFZ Cena punktu rozliczeniowego

Podlaski (14)* 8–9 zł
Dolnośląski (80) 9.20 zł
Kujawsko-Pomorski (47) 7,15–8,20 zł
Lubelski ( 46) 8,80 zł
Lubuski ( 13) 8,50 zł
Łódzki ( 41) 7,50–9 zł
Małopolski ( 46) 7–8,17 zł
Mazowiecki ( 63) 8,20–9,50 zł
Opolski ( 10 ) 7,70–8,80 zł
Podkarpacki ( 40) 7,30 zł
Pomorski ( 34) 7,80–8,90 zł
Śląski (108) 7,80 zł
Świętokrzyski (27) 7,20 zł
Warmińsko-Mazurski ( 30) 8,70 zł
Wielkopolski (97) 7–7,72 zł
Zachodniopomorski (26) 7,85

* W nawiasach podano liczbę placówek, które świadczą porady logopedyczne na terenie 
danego województwa; dane pochodzą z internetowej wyszukiwarki NFZ.

Średnia cena porady logopedycznej waha się od 28 – 38 zł w zależności od 
województwa. W województwie mazowieckim porady logopedyczne są najwy-
żej wycenione przez NFZ. Wysokość kontraktów zawartych z NFZ waha się na-
tomiast od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy punktów przypadających na jedną 
placówkę.

W poradniach logopedycznych, które mają kontrakt z NFZ, porady udziela-
ne są bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty 
oraz okazanego dokumentu ubezpieczenia (do momentu wyczerpania kontrak-
tu). Czas oczekiwania na wizytę zależy od wysokości kontraktu i liczebności za-
trudnionego w poradni personelu. W poradniach logopedycznych funkcjonują-
cych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie ma limitów dotyczą-
cych wieku pacjentów, długości terapii, liczby wizyt w tygodniu czy ograniczeń 
co do rodzaju zaburzenia mowy. Poradnie te są jedynymi ogólnodostępnymi 
placówkami, w których z pomocy specjalisty skorzystać mogą nie tylko dzieci, 
ale również pacjenci dorośli oraz wszyscy potrzebujący, którzy nie mogą być  
z różnych względów  objęci opieką placówek należących do resortu oświaty.
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W ramach poradni logopedycznej, NFZ rozlicza następujące procedury 
związane z terapią zaburzeń mowy:

• 93.7 Rehabilitacja mowy i czytania, rehabilitacja ślepoty,
– 93.71  terapia dysleksji,
– 93.7 2  terapia afazji (i dysfazji),
– 93.73  ćwiczenie mowy przełykowej,
– 93.74  terapia defektów wymowy,
– 93.75  leczenie/ćwiczenie wymowy – inne,
– 93.76  ćwiczenia z psem przewodnikiem ociemniałych,
– 93.77  ćwiczenie pisma Braille/Moona,
–  93.78  rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi 

wadami wzroku – inne,
– 93.86 terapia psychologiczna lub neurologopedyczna.
Należy zwrócić uwagę, że wśród wyżej wymienionych procedur brakuje 

tych, które dotyczą całego procesu diagnozy. Problemem jest również brak zróż-
nicowania punktacji w zależności od skali trudności terapii zaburzeń mowy.

W odmienny sposób rozliczane są porady logopedyczne na oddziałach szpi-
talnych. Na oddziałach rehabilitacji stacjonarnej podstawą rozliczenia jest tzw.” 
osobodzień”. Stawka za dzień pobytu pacjenta wypłacana przez NFZ zależy od 
typu rehabilitacji, do którego jest on zakwalifikowany. (NFZ wyróżnia rehabi-
litację ogólnoustrojową, neurologiczną wczesną, neurologiczną ciężką i rehabi-
litację wtórną). Cena osobodnia różni się w zależności od oddziału wojewódz-
kiego NFZ. 

Na oddziałach neurologii i udarowych terapia neurologopedyczna lub psy-
chologiczna jest niezbędna do wypłacenia przez NFZ maksymalnej stawki za 
procedurę tzw. „dużego udaru” ( przy tej procedurze pacjent musi również  prze-
bywać w szpitalu powyżej 7 dni, konieczne jest badanie TK głowy z kontrastem 
i USG Doppler tętnic szyjnych). 

W pozostałych oddziałach szpitalnych porady logopedyczne rozliczane są 
według zasad Jednorodnych Grup Pacjentów.

Zatrudnienie logopedów w służbie zdrowia przybiera różne formy prawne, 
począwszy od umowy o pracę przez umowę zlecenie, kontrakt i samozatrudnie-
nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (nie wyklucza świadcze-
nia usług dla innego pracodawcy).

Etat logopedy zatrudnionego na umowę o pracę w publicznych placówkach 
ochrony zdrowia   wynosi  40 godzin tygodniowo. W niepublicznych zakładach 
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opieki zdrowotnej liczba wypracowanych godzin zależy od wysokości kontraktu 
z NFZ lub umowy-kontraktu z pracodawcą. 

W związku z dużymi różnicami w cenie punktu rozliczeniowego i zróżnico-
waniem wysokości kontraktów istnieją spore dysproporcje w wynagrodzeniu lo-
gopedów. Zależy ono również od sytuacji finansowej danej placówki medycznej.

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować wzrost zatrudnienia lo-
gopedów w placówkach ochrony zdrowia. Wynika to głównie z powstawania 
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej będących przychodniami specjali-
stycznymi, w ramach których funkcjonują poradnie logopedyczne, oraz indy-
widualnych gabinetów mających umowy z NFZ. Niestety, w publicznych pla-
cówkach ochrony zdrowia, głównie w szpitalach oraz w mniejszych miejsco-
wościach, liczba zatrudnionych logopedów nadal jest stanowczo za mała. Nie-
pokojąca jest również nadal zbyt niska świadomość środowiska lekarskiego na 
temat zaburzeń mowy i możliwości terapii. Wpływa to niekorzystnie zarówno na 
pacjentów – niechęć do wystawiania skierowań opóźnia rozpoczęcie terapii, jak 
i na logopedów, którzy często nie są równorzędnymi partnerami w dyskusjach,  
a ich praca spychana jest na margines całego procesu leczenia.



Zanim wyodrębniła się logopedia jako samodzielna dyscyplina naukowa  
z jej artystyczną specjalnością, troska o kulturę żywego słowa wyrażana była  
w wielu pracach lingwistycznych i poradnikach językowych.  W 1904 r. nakła-
dem Księgarni H. Altenberga we Lwowie oraz Księgarni E. Wende i Spółka  
w Warszawie ukazała się Estetyka żywego słowa Juliusza Tennera1. Autor roz-
sądnie zauważa, że: „Mowa (…) nie jest człowiekowi przyrodzoną, jak syk węża 
lub gwizd ptakom. Trzeba się jej uczyć mozolnie i systematycznie. My zaś od 
samego dzieciństwa ćwiczymy się niesystematycznie i niejako instynktownie 
tylko, tak w mówieniu, jak w oddychaniu, wymawianiu i t.d.  Takie ćwiczenia  
nie wystarczają zupełnie dla celów sztuki”. (s. 2)  

Logopedzi funkcjonują w edukacji artystycznej i publicystycznej od po-
czątku powstania logopedii jako suwerennej gałęzi naukowej. Uczestniczą  
w kształceniu  aktorów, dziennikarzy, wokalistów operowych, piosenkarzy. Edu-
kują dzieci i  młodzież   artystycznie uzdolnioną w trakcie przygotowań do kon-
kursów recytatorskich czy wokalnych. 

Trudno dokonać precyzyjnych pomiarów, jak duża liczba logopedów ak-
tualnie uczestniczy zawodowo w artystycznej i medialnej przestrzeni. Takimi 
danymi nie dysponuje również Ministerstwo Kultury, z którym kontaktowałam 
się w czasie pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Kultury przy Zarządzie 
Głównym Polskiego Związku Logopedów w minionych latach. Jednak można 
z sukcesem odnotować obecność logopedów w różnych placówkach artystycz-
nych i ośrodkach medialnych.    

Wymieńmy niektóre z placówek artystycznych zatrudniających logopedów. 
Są to m.in.:  

1 J. Tenner, Estetyka żywego słowa, h. altenberg oraz E. wende i Spółka, lwów
–warszawa 1904, s. 2.

loGoPEdzI w kulTuRzE

uRSzula kulETa
Polski związek logopedów, oddział mazowiecki
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•	 państwowe szkoły wyższe – akademie teatralne (Warszawa – Białystok, 
Kraków – Wrocław – Bytom), Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Te-
lewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi,  akademie muzyczne 
(wydziały wokalne); 

•	 państwowe i prywatne placówki kształcące na poziomie pomaturalnym, 
m.in.: Państwowe Pomaturalne Studium Wokalno-Aktorskie im. D. Ba-
duszkowej w Gdyni, Lart studio, Art-PlaY,  SPOT, Warszawska Szkoła 
Filmowa Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego, Szkoła Aktorska H. J. 
Machulskich , Policealne Studium Aktorskie w Olsztynie przy Teatrze im. 
Stefana Jaracza i inne;

•	 domy kultury, teatry amatorskie, stowarzyszenia artystyczne 
   z przesłaniem edukacyjnym.   
Logopedzi uczestniczą również w doskonaleniu komunikacji w mediach. 

Kształcą dziennikarzy i osoby publiczne, które z racji swej funkcji mają ścisły 
związek z mediami. Z punktu widzenia stosunku pracy są to zwykle umowy  
o dzieło, umowy zlecenia, rzadko umowy o pracę. Wymieńmy niektóre media, 
gdzie logopedzi znaleźli swoją ugruntowaną pozycję:

•	 Telewizja (TVP, TVN, Polsat, niektóre ośrodki regionalne TVP i TVN, 
inne); 

•	 Stacje radiowe (Polskie Radio, Radio Zet, RMF, niektóre rozgłośnie re-
gionalne). 

Do roku 2008 nie było w Polsce studiów specjalizacyjnych przygotowują-
cych logopedów do pracy w branży artystycznej i medialnej. Wprawdzie każde 
logopedyczne studia podyplomowe, później i stacjonarne,  podejmowały pro-
blematykę kultury żywego słowa, ale był to zwykle kilkugodzinny blok teore-
tyczno-praktyczny. Dotychczas osoby pracujące w mediach i szkolnictwie arty-
stycznym  opracowywały swój indywidualny warsztat pracy, zdobywając stop-
niowo doświadczenie w tym wąskim dziale logopedii. Na tej wyboistej drodze 
nieodzowną  pomocą były wszelkie prace językoznawcze poruszające tematykę 
normatywności oraz cenne pragmatycznie pozycje, szczególnie wymienić tu na-
leży publikacje Bogumiły Toczyskiej. 

W roku akademickim 2008/2009 na Uniwersytecie Gdańskim powstało 
pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej.  W programie  
Studium czytamy, że daje ono przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy 
z dziennikarzami pracującymi w radiu i telewizji, a także z osobami, które ze 
względów zawodowych często występują publicznie (rzecznicy prasowi, pra-
cownicy działów promocji i reklamy). W ślad za UG poszło kilka innych uczel-
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ni. Absolwenci uzyskują tytuł logopedy medialnego. Jest on soczewką istnieją-
cych dotychczas tytułów: 

•	logopeda artystyczny, 
•	logopeda-dykcjonista, 
•	logopeda-ortoepik. 

Jak potoczą się losy logopedów medialnych, pokaże praktyka i społeczne 
zapotrzebowanie na takie usługi.

 Korzystając z doświadczeń zdobytych we współpracy z mediami i szeroko 
pojętej komunikacji społecznej, ale także z pozycji absolwentki Studium Logo-
pedii Medialnej, chcę podzielić się następującymi wnioskami: 

•	 studia logopedii medialnej powinny być organizowane wyłącznie  dla 
logopedów, najlepiej praktykujących już kilka lat w zawodzie , którzy 
mają przygotowanie do wnikliwego oceniania mowy powyżej normy 
użytkowej;  

•	 kształcenie praktyczne ze względu na specyfikę pracy powinno zakładać 
kontakt mistrz – uczeń, gdy tymczasem  nie ma wystarczającej kadry lo-
gopedów medialnych-praktyków; 

•	 logopedzi, chcący specjalizować się w tej dziedzinie, powinni wykazywać  
umiejętności analizy wypowiedzi nie tylko pod kątem jednostek segmen-
talnych, ale również  suprasegmentalnych; 

•	konieczna jest wiedza z zakresu pracy z głosem; 
•	wskazane, a czasem nieodzowne, jest przygotowanie muzyczne; 
•	 logopeda medialny winien swobodnie poruszać się w świecie sztuki, li-

teratury, kultury, w tym kultury języka, a także posiadać umiejętność śle-
dzenia i oceny zjawisk językowych;

•	 nowa specjalność daje logopedom szersze możliwości zatrudnienia na 
rynku pracy, ale i stawia specyficzne wymagania; większe szanse znale-
zienia pracy w obszarze logopedii medialnej istnieją w dużych aglomera-
cjach; 

•	 stosunek pracy opiera się najczęściej na umowach krótkotermino-
wych – umowie o dzieło lub umowie zleceniu, a nie na umowie o pracę , 
co nie gwarantuje płynności finansowej;  

•	 zatrudnienie niesie ryzyko tymczasowości wykonywanych usług i ich 
ograniczoności w czasie; 
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•	 w przyszłości należy rozważyć rozszerzenie o logopedię  medialną zapisu 
w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności  MPiPS (nr 223904).  

W obliczu reform społecznych i ekonomicznych w naszym kraju  Polacy 
stawiają sobie coraz wyższe poprzeczki na gruncie prywatnym i zawodowym.   
Rosną wymagania dbałości o wizerunek różnych mediów, firm i instytucji użyt-
ku publicznego poprzez kreowanie rozwoju osobistego jej pracowników. Jed-
nym z  elementów tego wizerunku jest  poprawna,  sprawna  i  skuteczna 
komunikacja .  Tak więc, logopedzi wpisują się w kreowanie szeroko rozumia-
nej komunikacji społecznej. Parafrazując wypowiedź prof. Stanisława Grabia-
sa2, że: „Krzewienie kultury słowa zawsze było narodową powinnością badaczy 
języka”, możemy powiedzieć, że krzewienie kultury słowa zawsze było i jest 
powinnością logopedów, a logopedów medialnych szczególnie.

2 S. Grabias, Język w komunikacji społecznej, wyd. umCS, lublin 1997, s. 105.



Założeniem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu zatrudnienia 
logopedów w systemie oświaty w Polsce i stanowi zaczątek cyklicznych opra-
cowań tego typu, jakie planuje publikować Polski Związek Logopedów. Jest też 
elementem dążenia środowiska logopedycznego do stworzenia spisu polskich 
logopedów. Artykuł powstał na podstawie raportów Centrum Metodycznego 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które dotyczą oddzielnie pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej w poradniach oraz szkołach i przedszkolach, dla-
tego tutaj stanowi to dwie odrębne części poprzedzone wstępem dotyczącym 
ujęcia zawodu logopedy w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Na zakończe-
nie postaram się podsumować wszystkie dane, do których udało mi się dotrzeć 
i wskazać dane ukazujące stan zatrudnienia i pomocy logopedycznej w polskim 
systemie oświaty.

zawód loGoPEdy w ŚwIETlE
„klaSyFIkaCJI zawodów I SPECJalnoŚCI”

Logopedzi w Polsce zatrudniani są przez wiele resortów. Mimo że zawsze 
wykonujemy ten sam zawód, warunki pracy, wymiar czasu pracy są różne. Tytu-
łem wstępu warto zwrócić uwagę na dualizm, jaki zawarty jest w „Klasyfikacji 
zawodów i specjalności” (KZiS), opracowanej i aktualizowanej do potrzeb rynku 
pracy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wspomniana klasyfikacja 
opiera się na dziesięciu grupach tzw. wielkich, w obrębie których wyróżnione są 
grupy: duże, średnie i elementarne. Każdy zawód i specjalność ma przypisany 
numer. Zawód logopedy umieszczony został w wielkiej grupie „specjalistów” 

mIEJSCE loGoPEdy w SySTEmIE oŚwIaTy
w PolSCE – uJęCIE lICzbowE

kaTaRzyna bulEwICz
Polski związek logopedów, oddział łódzki
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o najwyższym poziomie kwalifikacji. Wspomniany dualizm dotyczy ujęcia za-
wodu logopedy w dwóch grupach tzw. dużych (w nawiasach podane są numery 
grup, podgrup i zawodów:

•	Specjaliści do spraw zdrowia [22], gdzie wśród innych specjalistów [228] 
znajdują się audiofonolodzy i logopedzi [2285]: logopeda [228502], logopeda – 
neurologopedia [228503], logopeda – surdologopedia [228504].

•	Specjaliści nauczania i wychowania [23], gdzie wśród innych specjali-
stów nauczania i wychowania [235] znajdują się specjaliści nauczania i wycho-
wania gdzie indziej niesklasyfikowani [2359], pośród których umieszczony jest 
nauczyciel logopeda [235906].

Tab. 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji

Lp. Nazwa grupy wielkiej

Liczba grup 
w ramach grupy wielkiej

Liczba 
zawodów  
i specjal-

ności

Poziom 
kwali-
fikacjidużych średnich elemen-

tarnych

1 Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 11 31 141 3+4

2 Specjaliści 6 30 98 663 4
3 Technicy i inny średni personel 5 20 87 471 3
4 Pracownicy biurowi 4 8 27 68 2+3

5 Pracownicy usług osobistych i 
sprzedawcy 4 12 39 132 2+ 3

6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 3 9 17 54 2

7 Robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 5 14 69 396 2

8 Operatorzy i monterzy maszyn i 
urządzeń 3 14 41 334 2

9 Pracownicy przy pracach prostych 6 11 32 98 1
10 Siły zbrojne 3 3 3 3 1,2+4
 RAZEM 43 132 444 2360  

źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowa-
nia, Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537.
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W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dotąd obowiązywała KZiS 
z 1.06.2007 r., w której logopedzi jako specjaliści ochrony zdrowia zaliczeni byli 
do specjalistów gdzie indziej niesklasyfikowanych, nie było też wyróżnionych 
specjalności. 

W klasyfikacji znaleźć można również opis zawodu, zadania, jakie realizu-
je jego przedstawiciel. Aktualne rozporządzenie wchodzi w życie 1.07.2010 r.  
i w chwili opracowywania artykułu nie jest jeszcze dostępny opis zawodu logo-
pedy. Uznałam więc za zasadne odniesienie się do obydwu wersji KZiS. W obo-
wiązującej dotąd KZiS istotne było rozróżnienie zadań logopedy i nauczyciela 
logopedy. Oprócz wspólnych zadań związanych z diagnozą i terapią, profilak-
tyką oraz współpracą z rodziną, innymi specjalistami, władzami i organizacja-
mi, logopedzie przypisane były zadania dotyczące: prowadzenia badań logope-
dycznych, obejmujących studia teoretyczne, badania empiryczne i porównaw-
cze, formułowanie definicji, hipotez  i praw; opracowywanie, adaptowanie oraz 
weryfikowanie narzędzi badawczych. Rola nauczyciela logopedy opisywana 
była jako bardziej „odtwórcza” i ograniczała się do wymienionych wyżej zadań 
wspólnych. 

Interesujące wydaje się również rozróżnienie kwalifikacji, jakie dają ukoń-
czone studia logopedyczne – logopeda może prowadzić terapię w zakresie czyta-
nia i pisania, natomiast nauczyciel logopeda może ją prowadzić pod warunkiem 
dodatkowego przygotowania specjalistycznego w zakresie terapii pedagogicz-
nej. Wydaje się to mało uzasadnione, kończymy przecież takie same studia. Być 
może nastąpiły jakieś zmiany w opisie zawodu – będziemy o tym informować 
na stronie internetowej PZL [www.logopeda.org.pl]. 

STan zaTRudnIEnIa loGoPEdów w PoRadnIaCh
PSyCholoGICzno-PEdaGoGICznyCh

Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu zaczerpnięte zostały z ra-
portu Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w War-
szawie opracowanego na podstawie informacji pochodzących z Systemu Infor-
macji Oświatowej za rok szkolny 2007/2008.

W Polsce działało 560 publicznych  poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych, w tym: 29 poradni specjalistycznych w 11 województwach oraz 6 zespo-
łów poradni w 4 województwach, w skład których wchodziły poradnie specjali-
styczne i ogólne. W 11 województwach przy poradniach działało ogółem 36 filii. 
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Tab. 2. Dane liczbowe dotyczące liczby poradni, zatrudnionych w nich logopedów (etatów), 
psychologów i pedagogów w poszczególnych województwach, liczby dzieci wg danych 

demograficznych, a także liczby dzieci przypadających na jeden etat

Województwo Liczba 
poradni

Liczba 
dzieci wg 
danych 

demogra-
ficznych

Psycholog Pedagog Logopeda

Liczba 
zatrud-
nionych

Liczba
dzieci 

przypada-
jących
na etat

Liczba 
zatrud-
nionych

Liczba 
dzieci 

przypada-
jących 
na etat

Liczba
za-

trudnio-
nych

Liczba 
dzieci 

przypa-
dających 
na etat

Dolnośląskie 47 599 923 252 2 385 247 2 429 90 6 636
Kujawsko-pomorskie 27 483 639 154 3 148 157 3 079 53 9 137
Lubelskie 38 511 449 210 2 437 171 2 987 77 6 659
Lubuskie 21 233 033 88 2 653 121 1 934 41 5 752
Łódzkie 36 531 671 224 2 376 190 2 796 73 7 287
Małopolskie 45 782 388 306 2 554 187 4 185 96 8 100
Mazowieckie 76 1 128 304 622 1 814 322 3 500 161 7 009
Opolskie 16 220 686 77 2 868 75 2 954 27 8 174
Podkarpackie 28 523 574 142 3 685 138 3 784 46 11 407
Podlaskie 21 280 528 85 3 296 93 3 015 52 5 416
Pomorskie 29 528 544 181 2 920 173 3 058 60 8 831
Śląskie 52 966 965 394 2 451 319 3 033 100 9 630
Świętokrzyskie 17 285 795 86 3 326 99 2 887 37 7 735
Warmińsko-Mazurskie 26 350 856 121 2 910 121 2 913 50 7 059
Wielkopolskie 51 803 335 252 3 185 207 3 890 69 11 597
Zachodniopomorskie 31 378 467 126 2 996 154 2 451 52 7 306
Kraj ogółem 560 8 609 157 3 320 2 593 2 774 3 104 1 084 7 943

Opracowanie własne na podstawie raportu CMPPP (www.cmppp.edu.pl)
 
Analizując powyższe dane, zauważa się zróżnicowaną w poszczególnych 

województwach liczbę etatów logopedycznych oraz przypadającą na nie liczbę 
dzieci. Takie spojrzenie na dostępność pomocy logopedycznej w poradniach naj-
lepiej pokazuje stan faktyczny. Analizowanie tylko liczby zatrudnionych logope-
dów nie uwzględnia nierównomiernej liczebności populacji dzieci i młodzieży  
w województwach. Zdecydowanie najkorzystniej sytuacja wygląda w woje-
wództwie lubuskim i podlaskim, najtrudniejszy zaś dostęp do pomocy logope-
dycznej w poradni mają dzieci z województw podkarpackiego i wielkopolskie-
go. Zamieszczona wyżej tabela zwraca również uwagę na dysproporcje między 
liczbą dzieci przypadających na jeden etat logopedy a liczbą dzieci przypadają-
cych na etat psychologa czy pedagoga. Różnice przekraczają 50% na niekorzyść 
logopedów niestety. 
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Tab. 3. Liczba przeprowadzonych badań logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych 
i lekarskich w poszczególnych grupach wiekowych (liczby w nawiasach oznaczają procent 

populacji danej grupy wiekowej, jaki został objęty badaniami)

Kategoria wieku
Liczba
badań 

psychologicznych

Liczba
badań 

pedagogicznych

Liczba
badań 

logopedycznych

Liczba
badań 

lekarskich Ogółem

Dzieci do 3 r.ż. 4 312 
(0,38%)

1 668 
(0,15%)

5 361 
(0,48%) 886 (0,08%) 12 227

Dzieci w wieku 
przedszkolnym

72 816 
(5,14%)

53 839 
(3,80%)

96 552 
(6,82%) 4 598 (0,32%) 227 805

Uczniowie szkół 
podstawowych

207 668 
(8,74%)

200 431 
(8,44%)

51 370 
(2,16%)

14 485 
(0,61%) 473 954

Uczniowie gimnazjów 118 995 
(8,19%) 111 697 (7,69%) 8 852 

(0,59%) 9 852 (0,68%) 249 054

Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych

46 263 
(2,84%)

37 329 
(2,29%)

3 349 
(0,21%) 3 857 (0,24%) 90 798

Młodzież nieucząca 
się i niepracująca 3 591 1 823 435 93 5 942

Ogółem 453 645 406 787 165 577 33 771 1 059 
780

Opracowanie własne na podstawie raportu CMPPP (www.cmppp.edu.pl).
 
Widać tu wyraźnie, że największą grupę badanych przez logopedów  

w poradniach stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, one również stanowią 
największą grupę uczestników terapii logopedycznej (51 285 dzieci). Drugą, 
choć mniej liczną grupą, są uczniowie szkół podstawowych, których w terapii 
uczestniczyło 34 813. Łącznie w terapii logopedycznej na terenie poradni w roku 
szkolnym 2007/08 uczestniczyło 92 600 dzieci i młodzieży. Średnio na jeden 
etat logopedyczny w Polsce przypadało 85 uczestników terapii. 

Z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy w poradni psychologiczno- 
-pedagogicznej wynika, że nie zawsze terapia logopedyczna odbywa się zgodnie 
ze standardami. Dotyczy to częstotliwości oraz długości trwania zajęć. Zdarza 
się bowiem, iż zajęcia nie odbywają się systematycznie, co daje oczywiście naj-
lepsze efekty, ale np. raz na dwa, trzy miesiące. Wynika to z dążenia do jak naj-
wyższych danych liczbowych, a nie jak najlepszej efektywności pracy terapeu-
tycznej. Logopedom towarzyszy dylemat, czy pomóc ograniczonej liczbie dzie-
ci, ale rzetelnie, czy prowadzić pseudoterapię – przyjmując wszystkie zgłoszone 
dzieci, co odbija się na częstotliwości zajęć, ale dobrze wygląda w statystykach. 
Bywa, że stosowane jest rozwiązanie polegające na skróceniu czasu przezna-
czonego dla jednego pacjenta np. do pół godziny, ale to również negatywnie 
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wpływa na efekty terapii, brakuje czasu na rozmowę z rodzicami i przekazanie  
wskazówek.

Tab. 4. Liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych w poszczególnych województwach 
oraz średnia liczba diagnoz przypadająca na jeden etat

Województwo

Liczba badań diagnostycznych Liczba diagnoz/ średnia na jednego

psycholo-
gicznych

pedago-
gicznych

logope-
dycznych psychologa pedagoga logopedę

Dolnośląskie 39 081 39 767 13 025 155 161 144
Kujawsko-pomorskie 27 198 25 369 9 011 177 162 170
Lubelskie 25 138 20 464 10 724 120 120 140
Lubuskie 12 377 15 538 7 527 141 129 186
Łódzkie 26 506 22 849 10 860 118 120 149
Małopolskie 38 915 26 235 14 504 127 140 150
Mazowieckie 65 439 51 899 23 553 105 161 146
Opolskie 11 483 11 222 3 745 149 150 139
Podkarpackie 22 651 22 571 7 907 159 163 172
Podlaskie 17 062 15 929 7 636 200 171 147
Pomorskie 30 074 27 987 8 692 166 162 145
Śląskie 46 343 42 360 17 993 117 133 179
Świętokrzyskie 11 183 10 895 3 319 130 110 90
Warmińsko-Mazurskie 20 712 19 956 8 482 172 166 171
Wielkopolskie 39 942 33 567 10 365 158 163 150
Zachodniopomorskie 19 541 20 179 8 234 155 131 159
Kraj ogółem 453 645 406 787 165 577 137 147 153

Opracowanie własne na podstawie raportu CMPPP (www.cmppp.edu.pl).

Ponieważ dane pochodzą z roku szkolnego 2007/08, nasuwa się spostrze-
żenie, że obecnie mogą one przedstawiać się inaczej z uwagi na nowelizację 
rozporządzenia, które usunęło logopedów ze składów zespołów orzekających  
i badania logopedyczne na potrzeby tychże zespołów przestały być obligatoryj-
ne. 

Podsumowanie przedstawionych wyżej danych dotyczących zatrudnienia  
i pracy logopedów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

	W roku szkolnym 2007/08 w poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych logopedzi zatrudnieni byli na 1084 etatach.

	Badaniami logopedycznymi objętych było 165 577 dzieci i młodzieży, 
co stanowi 1,92% populacji.

	Jeden logopeda przeprowadził średnio 153 badania diagnostyczne.



Biuletyn Logopedyczny 1/201060

	W terapii logopedycznej na terenie poradni uczestniczyło 92 600 dzieci  
i młodzieży, z których ponad połowę stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym 
– na jeden etat przypadało średnio 85 dzieci.

loGoPEdzI w PozoSTałyCh PlaCówkaCh 
oŚwIaTowyCh

Poza poradniami logopedzi zatrudniani są w przedszkolach, szkołach pod-
stawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zdecydowanie 
rzadziej w gimnazjach, a sporadycznie w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Tab. 5. Stan zatrudnienia logopedów w poszczególnych placówkach oświatowych 
oraz liczba dzieci objętych terapią

Rodzaj placówki Liczba 
placówek

Liczba 
logopedów

Liczba etatów 
(liczonych 

z „obowiązków”)

Liczba dzieci 
przypadają-
cych na etat

Liczba 
dzieci 

objętych 
terapią

Przedszkola 8 077 1 865 581,85 1 498 110 075

Szkoły podstawowe 14 000 4 663 1 834,64 1 295 125 983

Gimnazja 7 265 553 188,43 7 712 10 031
Licea ogólnokształcące, 
profilowane i uzupełniające 4 883 33 10,45 79 014 612

Technika, w tym uzupełniające 3 263 6 1,33 413 055 156

Zasadnicze szkoły zawodowe 1 888 56 17,86 13 194 1 189

Zespoły szkół
 i placówek oświatowych

Brak 
danych

Brak 
danych 127,86 Brak danych Brak 

danych

Ogółem  2 791,83

Opracowanie własne na podstawie raportu CMPPP „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w roku szkolnym 2007/08” (www.cmppp.
edu.pl).

Dane zawarte w tabeli 5. pokazują zarówno liczbę zatrudnionych logopedów, 
jak i liczbę etatów logopedycznych, co – jak wiadomo – nie jest tożsame. Re-
alia są przecież znane – często pracujemy w wymiarze kilku godzin tygodniowo  
i znów stajemy przed dylematem, które dzieci wymagają pomocy bardziej od in-
nych. Trudno przecież objąć terapią wszystkich, którzy tego wymagają w ciągu 
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np. dwóch godzin w tygodniu. Ogólnie we wszystkich przedszkolach i szkołach 
w terapii logopedycznej uczestniczyło 250 288 dzieci i młodzieży. W przeli-
czeniu średnio na jeden etat przypadało 90 dzieci. Trzeba tu wziąć pod uwagę, 
że w większości zajęcia są prowadzone w formie grupowej, co z kolei wynika  
z rozporządzenia MEN. O jakości pomocy udzielanej w grupie dzieci można 
dyskutować, a dodatkowo rozporządzenie mówi o grupie 2–4 uczniów i te licz-
by nawet nie są respektowane, zdarza się bowiem, że w zajęciach uczestniczy  
7 i więcej dzieci. Nie jest też wykorzystywana „furtka” mówiąca o uzasadnio-
nych przypadkach, kiedy dyrektor może wystąpić do organu prowadzącego  
o umożliwienie prowadzenia indywidualnych oddziaływań terapeutycznych. 

Informacje dotyczące procentowego udziału dzieci w zajęciach terapii logo-
pedycznej przedstawiają się następująco: ogólnie 17% wszystkich dzieci i mło-
dzieży objętych było pomocą logopedyczną, z czego 58% to przedszkolaki, 14% 
uczniowie szkół podstawowych i 4% gimnazjaliści.

Warunki pracy w placówkach oświatowych bywają różne, często logopeda 
prowadzi terapię w miejscach zupełnie do tego nieprzystosowanych. Kolejna 
tabela pokazuje liczbę gabinetów logopedycznych w poszczególnych woje-
wództwach. Informacje te niedokładnie przystają do podanych wyżej z uwagi na 
fakt, iż obejmują szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicz-
nych (bez przedszkoli) oraz pochodzą z innego źródła i dotyczą roku szkolnego 
2008/2009. Myślę jednak, że pewne odniesienie i tak można znaleźć. Liczby  
w nawiasie dotyczą szkół specjalnych (tab. 6).

Jak widać, tylko w 14% szkół masowych funkcjonują gabinety logopedycz-
ne, a co ciekawe, nawet szkoły specjalne nie zapewniają odpowiednich warun-
ków pracy i prowadzenia terapii – tutaj wskaźnik wynosi 38%. 

Podsumowanie przedstawionych wyżej danych dotyczących zatrudnienia  
i pracy logopedów w przedszkolach, szkołach i placówkach w Polsce.

•	 W roku szkolnym 2007/2008 logopedzi zatrudnieni byli na prawie 2792 
etatach.

•	 W terapii logopedycznej na terenie szkół i przedszkoli uczestniczyło 
250 288 dzieci i młodzieży, co stanowi 17% wszystkich uczniów – na jeden etat 
przypadało średnio 90 dzieci.

•	 W opracowaniu nie są podane liczby przeprowadzonych badań diagno-
stycznych, wydaje się jednak, że jest ona tożsama z liczbą dzieci uczestniczą-
cych w terapii.

Na zakończenie przedstawię podsumowanie wszystkich zawartych w ni-
niejszym artykule danych związanych z zatrudnieniem logopedów w resorcie 
oświaty.
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•	 W roku szkolnym 2007/2008 logopedzi zatrudnieni byli na 3875,83 eta-
tach, przy czym liczba samych logopedów była dużo większa – w samych szko-
łach i przedszkolach sięgała ponad 7 tysięcy, co wynika z faktu, iż zatrudniani 
jesteśmy w wymiarze kilku godzin tygodniowo. W poradniach psychologiczno-
-pedagogicznych sytuacja jest zdecydowanie korzystniejsza, ponieważ w więk-
szości jest to etat pełnowymiarowy.

•	 W terapii logopedycznej uczestniczyło prawie 343 tysiące dzieci i mło-
dzieży, przy czym sądzić można, że ponad połowa z nich objęta była pomocą  
w formie grupowej. Biorąc pod uwagę dane demograficzne, stanowi to niecałe 
4% populacji. 

•	 Średnia liczba dzieci przypadająca na jeden etat jest bardzo zbliżona 
w poradniach i innych placówkach – 85–90 dzieci. Z jednej strony wynika to 

Województwo Szkoły
podstawowe Gimnazja Liczba gabinetów

 logopedycznych

Dolnośląskie 824 (86) 490 (98) 248 (59) 

Kujawsko-pomorskie 710 (43) 404 (47) 236 (34) 

Lubelskie 1 088 (32) 467 (35) 96 (22) 

Lubuskie 348 (27) 186 (26) 102 (20) 

Łódzkie 875 (59) 428 (50) 115 (44) 

Małopolskie 1 490 (50) 733 (49) 170 (45) 

Mazowieckie 1 793 (112) 965 (120) 531 (95) 

Opolskie 412 (23) 172 (24) 63 (16) 

Podkarpackie 1 157 (29) 573 (33) 142 (35) 

Podlaskie 459 (17) 222 (17) 77 (13) 

Pomorskie 700 (43) 411 (45) 305 (39) 

Śląskie 1 253 (92) 777 (97) 273 (71) 

Świętokrzyskie 616 (25) 245 (32) 35 (15) 

Warmińsko-mazurskie 551 (35) 289 (35) 152 (33) 

Wielkopolskie 1 279 (61) 656 (67) 236 (43) 

Zachodniopomorskie 517 (42) 316 (49) 151 (28) 

Ogółem  14.072 (776) 7.334 (824) 2.932 (612) 

Tab. 6. Liczba gabinetów logopedycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach

Opracowanie własne na podstawie danych z raportu Pracowni Rozwoju Systemu Doskona-
lenia Nauczycieli CODN za rok szkolny 2008/09.



Biuletyn Logopedyczny 1/2010 63

z konieczności prowadzenia zajęć grupowych w szkołach i przedszkolach, co 
podnosi statystyki, z drugiej zaś z rotacji pacjentów w poradni.

Trzeba pamiętać, że placówki oświatowe nie są jedynym miejscem, gdzie 
można uzyskać pomoc logopedyczną oraz że opisane wyżej dane nie pokazują 
pracy logopedów finansowanej ze środków unijnych, które w ostatnich latach 
wspierają budżet oświatowy.



Pierwszy ośrodek naukowo-dydaktyczny zajmujący się logopedią powstał  
z inicjatywy profesora Leona Kaczmarka w 1969 r. na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez wiele lat był jedyną w Polsce placówką 
kształcącą logopedów na dwuletnich podyplomowych studiach w zakresie logo-
pedii korekcyjnej i rocznych studiach w zakresie logopedii szkolnej.

Obecnie ogromna liczba szkół wyższych posiada w swojej ofercie eduka-
cyjnej podyplomowe studia logopedyczne. Ponadto, od pewnego czasu niektóre 
uczelnie zarówno państwowe, jak i prywatne proponują dzienne studia poloni-
styczne lub pedagogiczne ze specjalnością logopedyczną. Trzy lata temu pojawiły 
się pierwsze międzyuczelniane studia stacjonarne na kierunku logopedia. Coraz 
częściej są to studia prowadzone w tzw. systemie bolońskim, czyli dwustopniowe. 
Najmniej zastrzeżeń, jak się wydaje, można mieć do znanych, dużych ośrodków 
akademickich (uniwersytetów), które od wielu lat kształcą logopedów i, zawiera-
jąc porozumienie z inną uczelnią (najczęściej medyczną), poszerzają swoją ofer-
tę edukacyjną o studia stacjonarne faktycznie logopedyczne. Cóż jednak począć  
z „logopedą”, który uzyskał dyplom na studiach licencjackich na kierunku pe-
dagogika resocjalizacyjna z logopedią, i któremu proponuje się podjęcie dwulet-
nich studiów uzupełniających magisterskich na kierunku terapia pedagogiczna 
lub rocznych podyplomowych (nie pomagisterskich) uzupełniających studiów 
logopedycznych. W interesie całej grupy zawodowej logopedów jest, by osoby 
wykonujące ten zawód były wysoko cenionymi specjalistami. Niestety, w pol-

CERTyFIkaT zawodowy loGoPEdy Pzl

Ewa kRaJna
Polski związek logopedów, oddział wielkopolski

 małGoRzaTa ChoRążyCzEwSka
Polski związek logopedów, oddział lubuski
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skich warunkach istnieje szereg zagrożeń dla jakości kształcenia logopedów, by 
wymienić przykładowo:

– różnorodność form kształcenia,
–  mnogość programów edukacyjnych spowodowana brakiem jednolitych 

wytycznych co do ich konstruowania,
–  praktykowanie przyjmowania na podyplomowe studia logopedyczne 

osób bez pełnego (magisterskiego) wykształcenia wyższego,
–  minimalizm dydaktyczny, czyli kształcenie w jak najmniejszym możli-

wym wymiarze godzinowym,
–  brak skutecznej kontroli ośrodków organizujących kształcenie logope-

dów nad systemem praktyk studenckich.

Polski Związek Logopedów powstał, by reprezentować interesy grupy za-
wodowej logopedów, bronić ich praw pracowniczych i dbać o poszanowanie 
ich godności. Statut PZL nakłada na związek m.in. obowiązek uczestniczenia 
w procesie ustalania regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiąz-
ków logopedów oraz warunków ich pracy. Do zadań szczególnych Polskiego 
Związku Logopedów należy m.in. dbanie o zachowanie właściwych standardów 
kształcenia logopedów. PZL wywiązuje się z tego zadania poprzez opiniowanie 
przedstawianych mu propozycji kształcenia (np. zajęcie stanowiska w sprawie 
dwustopniowego systemu kształcenia logopedów) czy udział w konsultacjach 
społecznych (konferencje, spotkania grup roboczych itp.) poświęconych temu 
problemowi. Najbardziej jednak skuteczną formą wpływania na poprawę jakości 
kształcenia logopedów jest przyznawanie Certyfikatu Zawodowego Logopedy.

PZL przyznaje Certyfikat Zawodowy Logopedy wnioskodawcom spełnia-
jącym określone wymogi formalne ujęte w regulaminie. Kryteria te zostały za-
prezentowane przez PZL ośrodkom kształcącym logopedów w „Liście Otwar-
tym do Władz Uczelni Kształcących Logopedów” w 2005 r. List nie miałby 
być może większego znaczenia, gdyby nie naciski ze strony samych logopedów  
i słuchaczy studiów logopedycznych, dla których posiadanie Certyfikatu Zawo-
dowego stało się cenne. Obecnie większość uczelni informuje swoich kandy-
datów na studia o tym, że przygotowuje do zawodu logopedy w sposób, któ-
ry pozwoli im uzyskać Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów.  
W ten sposób poziom przygotowania zawodowego osób posiadających certyfi-
kat stał się w jakiejś mierze porównywalny.
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Pierwsze Certyfikaty Zawodowe Polski Związek Logopedów przyznał  
w 2003 r. Nim to nastąpiło, działająca przy Zarządzie Głównym PZL Komi-
sja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów spędzi-
ła wiele godzin nad opracowaniem regulaminu przyznawania certyfikatów,  
w którym uwzględniono uchwałę Polskiego Kolegium Logopedycznego z dnia 
16 lutego 1998 r. w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych. 
Prace nad regulaminem ujawniły, jak dalece mało jednolitą grupą zawodową 
jesteśmy – jak różnie zdobywamy wykształcenie, jak różny jest to poziom wy-
kształcenia i w jak różnych miejscach pracujemy. Zmusiły też do zastanowienia 
m.in. nad kwestią zdobytych, lecz niewykorzystywanych uprawnień do wyko-
nywania zawodu – czy osoba, która posiadając dyplom logopedy, nie pracuje w 
zawodzie lecz wykonuje pracę np. tłumacza lub urzędnika administracji publicz-
nej, jest nadal logopedą (ma prawo do wykonywania zawodu) i bez jakichkol-
wiek konsekwencji może w każdej chwili powrócić do wykonywania zawodu.

Lekarze podobny problem rozwiązali w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r.  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 28, poz. 152, z 1997 r. z póź-
niejszymi zmianami): lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu, który 
nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykony-
wanie, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwej okręgowej rady lekar-
skiej i odbycia przeszkolenia.

Logopedzi, mimo że pracują w obszarze ochrony zdrowia ludzkiego, nie 
mają podobnego aktu prawnego, nie są też skupieni w strukturach porównywal-
nych do izb lekarskich prowadzących rejestr lekarzy. W istocie nie wiemy, jaka 
jest liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu logopedy w Polsce, 
ile z tych osób jest czynnych zawodowo, jaka jest domena działań poszczegól-
nych logopedów z uwzględnieniem różnic regionalnych, ani też jaka jest ich 
aktywność w sferze doskonalenia zawodowego. A przecież, choćby ta ostatnia 
kwestia – zaangażowanie własne logopedy w aktualizowanie wiedzy oraz zdo-
bywanie nowych umiejętności i kwalifikacji – jest niezwykle ważna w sytuacji 
tak dużego zróżnicowania w poziomie kształcenia logopedów przez rozmaicie 
do tego przygotowane ośrodki akademickie (i nie tylko akademickie) w Polsce 
oraz szybko poszerzający się obszar wiedzy związanej z logopedią.

W związku z powyższym, Polski Związek Logopedów uznał, że Certyfikat 
Zawodowy Logopedy zachowuje ważność przez 5 lat od momentu przyznania. 
Przedłużenie jego ważności jest możliwe, o ile zainteresowana osoba jest czyn-
nym zawodowo logopedą i aktywnie poszerza własne kwalifikacje i kompeten-
cje zawodowe. Po prostu jest znakomitym fachowcem.
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Certyfikat Zawodowy Logopedy jest propozycją Polskiego Związku Logo-
pedów na „oddolne” wprowadzenie zmian w obszarze, w którym nader trudno 
zmiany wprowadzać – w kształceniu zawodowym logopedów. Mamy nadzieję, 
że z czasem uda się naszemu środowisku zawodowemu podjąć jeszcze szereg 
innych inicjatyw skłaniających instytucje odpowiedzialne za edukację do opra-
cowania i wdrożenia nowoczesnego i efektywnego systemu kształcenia polskich 
logopedów.



TERmInoloGIa

Zdajemy sobie sprawę z  tego, że termin: dzieci afatyczne (dzieci, u których 
rozpoznano afazję rozwojową) wzbudza zastrzeżenia i może być kontrowersyj-
ny. Zgadzamy się z tym, że termin afazja oznacza utratę mowy, jej dezintegrację. 
W  przypadku interesujących nas dzieci mamy jednak do czynienia z brakiem 
integracji lub jej poważnymi zakłóceniami, których etiologia ciągle jeszcze jest 
mało znana. Ciężar gatunkowy oraz specyfika i jakość  objawów tego zaburzenia 
upoważnia nas do wyboru takiego terminu, który pozwala na  wyeksponowanie 
poważnych trudności, z jakimi borykają się dzieci i ich rodzice. 

Nawiązując do  tradycji  krakowskiego ośrodka dla dzieci afatycznych, uwa-
żamy, iż warto stosować termin: niedokształcenie mowy o typie afazji, utworzo-
ny, opisany i stosowany  w tej placówce (Z. Kordyl), ale też znany i stosowany 
w polskiej logopedii od ponad  trzydziestu lat.

Wielość terminów pojawiających się w polskiej literaturze logopedycznej, 
psychologicznej, pedagogicznej i medycznej, odnoszących się do  wzmiankowa-
nego zaburzenia, nie ułatwia porozumienia pomiędzy specjalistami, a w szcze-
gólności działania na rzecz praw, które są tym dzieciom niezbędne, szczególnie 
w systemie oświaty. 

W literaturze z okresu wcześniejszego możemy spotkać się z następującymi  
określeniami: niemota, głuchoniemota, wrodzone zaburzenia rozwoju mowy, 
wrodzona niezdolność  do nabywania mowy, niemota pochodzenia centralnego. 

Współcześnie występują takie terminy, jak: alalia, specyficzne zaburzenia 
rozwoju mowy i języka, SLI, afazja, dysfazja rozwojowa,  ORM-NORM, niedo-
kształcenie mowy pochodzenia korowego, niedokształcenie mowy o typie afazji.

SyTuaCJa dzIECI aFaTyCznyCh w PolSCE

anna PaluCh, ElżbIETa dREwnIak-wołoSz
Polski związek logopedów, oddział małopolski
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Diagnozowanie omawianego zaburzenia jest interdyscyplinarne,  dlatego 
ustalenia dotyczące nazewnictwa są istotne.

ISToTa zabuRzEnIa 

Zgodnie z podejściem neuropsychologicznym, afazja  dziecięca wystę-
puje: 

●  gdy we wczesnym dzieciństwie nastąpiło przerwanie lub zahamowanie 
rozwoju mowy, lub

●  gdy mowa nie rozwija się, mimo iż dziecko nie ma niedowładów czy po-
rażeń w obrębie aparatu wykonawczego, 

●  dziecko słyszy dźwięki, 
● dobrze rozwija się umysłowo, 
● nie jest zaburzone emocjonalnie,
● wychowuje się w korzystnych warunkach środowiskowych. (Kordyl)
Termin  niedokształcenie  mowy o typie  afazj i   trafnie ujmuje ce-

chy, istotnie wyróżniające najczęściej spotykaną  rozwojową postać zaburzenia.
●  Pierwszy człon terminu (niedokształcenie) oznacza, że mowa u dziecka 

nie osiągnęła swojej pełnej, właściwej formy, ale zakłada jednocześnie 
pewien stopień jej rozwoju. 

●  Drugi człon terminu (o typie afazji) wskazuje na podobieństwo objawów 
występujących w języku dziecka do objawów w afazji dorosłych. 

●  To, co u dorosłych określane jest dezintegracją mowy, u dzieci  Z. Kordyl  
nazywa brakiem integracji mowy. 

● Dzieli niedokształcenie mowy na ekspresywne, recepcyjne i mieszane. 

Analiza objawów występujących w mowie oraz języka dzieci afatycznych 
wskazuje na to, iż deficyty dotyczą wszystkich czynności mowy i podsystemów  
języka. 

Diagnozując omawiane zaburzenie, dążymy do wykluczenia autyzmu, upo-
śledzenia umysłowego, niedosłuchu, co w przypadku małego dziecka wymaga 
nierzadko dłuższej obserwacji. Wiadomo, iż  objawom specyficznym ( w mowie 
i języku) towarzyszą niespecyficzne objawy w obrębie innych funkcji psycho-
motorycznych, co może utrudniać proces diagnozowania i powodować koniecz-
ność dłuższej obserwacji dziecka.
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naJważnIEJSzE TRudnoŚCI nIEwERbalnE
TowaRzySząCE nIEdokSzTałCEnIu mowy

● Deficyty w zakresie tzw. małej  motoryki, 
● słaba koordynacja ruchów, niezręczność, niezgrabność,
● zaburzenia integracji sensomotorycznej, 
● męczliwość, zaburzenia uwagi, labilność emocji, 
● osłabienie procesów pamięci, 
● typowe zaburzenia koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych,
●  uwaga mimowolna długo dominuje nad dowolną i łatwo ulega  

rozproszeniu, 
● znaczne trudności w opanowywaniu treści dydaktycznych, 
● głównie umiejętności czytania i pisania ( dekodowanie, rozumienie). 

Jak widzimy, przegląd objawów specyficznych i niespecyficznych wskazuje 
na: poważny charakter zaburzenia, konieczność intensywnej i często skutecznej 
terapii, potrzebę dostosowania form kształcenia do indywidualnych trudności 
dziecka.

Dotychczas obowiązujące przepisy oświatowe nie brały w ogóle pod uwa-
gę tej grupy dzieci, zarówno na etapie edukacji przedszkolnej, jak i co gorsze, 
szkolnej.

nIEkTóRE  doTyChCzaSowE, znanE nam dzIałanIa 
w SPRawIE dzIECI aFaTyCznyCh

●  Trudności z udzielaniem pomocy tym dzieciom dostrzegano w różnych  
rejonach Polski, np. w Poznaniu, skąd kierowano pytania do Krakowa. 
W Krakowie  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Afatycznych  
we współpracy z PPP dla Dzieci Dyslektycznych składał  parokrotnie 
pisma do MEN i krakowskiego kuratorium, informujące o sytuacji tych 
dzieci w systemie polskiej oświaty i  konieczności zapewnienia im prawa 
do kształcenia specjalnego; (ostatnie dnia 12. 02. 2008 r.), te zaś stale  po-
zostawały bez odpowiedzi.

●  Wiosną  2008 r. Polski  Związek Logopedów, Oddział Łódzki  wystosował 
2 pisma: informujące o sytuacji  prawnej dzieci z SLI (afazją rozwojową)  
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oraz  proponowany projekt zmiany rozporządzenia MEN w sprawie  orze-
kania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania  
do MEN.

●  Na skutek interwencji rodziców w krakowskiej prasie lokalnej ukazały 
dwa artykuły poświęcone dzieciom z afazją rozwojową (Dzieci z zaburze-
niami mowy bez opieki specjalistów, „Gazeta Krakowska” 11.06.2008 r.; 
Kręta droga do terapii dzieci z afazją, „Gazeta Wyborcza” (Kraków) 
05.11.2008 r.

●  Jesienią 2009 r. wysłano pismo z Ośrodka dla Dzieci Afatycznych do 
Rzecznika Praw Dziecka. Spotkało się  ono z  zainteresowaniem; Rzecz-
nik zwrócił się do MEN, które poinformowało go, iż dzieci afatyczne nie 
wymagają kształcenia specjalnego, a dobre warunki edukacyjne zapewni 
im projektowana przez MEN karta potrzeb i świadczeń dla dziecka. 

●  Opracowanie plakatu dotyczącego sytuacji dzieci afatycznych w systemie 
oświaty, a także proponowanych przez nas kryteriów ważnych z punktu 
widzenia diagnozy. Plakat został opublikowany  na stronie głównej PZL, 
ośrodka dla dzieci afatycznych  oraz  poradni dla dzieci dyslektycznych  
w Krakowie oraz był prezentowany w lutym i marcu 2010 r. na konferen-
cjach w Krakowie i Katowicach.

●  W imieniu Małopolskiego Oddziału PZL  oraz wspomnianych wyżej kra-
kowskich placówek podejmowano  współpracę ze środowiskiem psycho-
logów i logopedów, np. kontakt z PTP, PTL. Propagowano wiedzę o tym 
zaburzeniu poprzez prowadzenie warsztatów dotyczących diagnozy i te-
rapii dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.

●  W kwietniu 2010 r. po wcześniejszych próbach zainteresowania redakcji 
tym problemem ukazał się w artykuł w „Newsweeku”, co w końcu za-
owocowało pisemną odpowiedzią MEN, którą warto tu zacytować.

odPowIEdź mEn

W związku z artykułem na temat kształcenia dzieci z afazją: Dzieci, które 
mówią po elficku, opublikowanym w tygodniku „Newsweek” z 9 maja 2010 r., 
pragnę wyjaśnić rodzicom i opiekunom dzieci dotkniętych afazją, że w przypad-
ku, gdy u dziecka rozpoznano afazję dziecięcą typu ruchowego (ekspresyjnego), 
której skutkiem są zaburzenia motoryki mowy, to nie logopeda, ale zespół orze-
kający, który działa w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, może 
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wydać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na „niepełno-
sprawność ruchową”. 

Tak kwalifikują wymienione wyżej zaburzenia specjaliści (np. Pracownia 
Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), taką podstawę daje 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizo-
wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szko-
łach i oddziałach oraz ośrodkach. Zgodnie z zawartymi w nim przepisami oraz 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, dla tych dzieci organizuje się 
przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, 
szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych, a także 
przedszkola i szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, przedszkola 
i szkoły integracyjne.

Niestety, taka informacja, z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej, nie znalazła się w artykule. Jego autorka zadała – poprzez zespół 
prasowy MEN – pytanie o możliwość wydawania przez logopedę orzeczenia 
uprawniającego do przyjęcia do klas integracyjnych. Pytanie sugerowało zupeł-
nie inny kontekst przygotowywanego artykułu, przez co udzielona odpowiedź 
dotyczyła wyłącznie braku możliwości wydawania takiego orzeczenia przez lo-
gopedę. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami 
oświatowymi wydają bowiem nie logopedzi, lecz zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

            Grzegorz Żurawski
Rzecznik prasowy Ministra Edukacji Narodowej

naSzE oCzEkIwanIa 

Aby art. 1. Ustawy o systemie oświaty był realizowany w odniesieniu 
do wyżej opisanej grupy dzieci, uważamy za konieczne wprowadzenie zmian  
w następujących rozporządzeniach:

1)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r.  
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opie-
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ki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz  
w ośrodkach.

2)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r.  
w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidu-
alnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowa-
nia do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. 

3)  Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków  
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słu-
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych. 

Czego oczekujemy, co jest ważne:

–  zapewnienie  dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji możli-
wości uzyskiwania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia   specjalnego  i kształcenia specjal-
nego w klasie integracyjnej;

–  dostosowania form realizacji obowiązku szkolnego do potrzeb i moż-
liwości  dzieci (przy obecnym systemie organizacji oświaty, za najko-
rzystniejsze   rozwiązanie uważamy kształcenie dzieci z afazją rozwojo-
wą w klasach integracyjnych);

–  określenie poziomu wymagań programowych uwzględniających specy-
ficzne  trudności dzieci z afazją rozwojową;

–  dostosowanie warunków egzaminowania;
–  umożliwienie poradniom podejmowania decyzji o zwolnieniu dzieci 

z konieczności uczenia się języków obcych, chociażby w przypadku   
głębszych zaburzeń  percepcji mowy.

naJnowSzE donIESIEnIa

W trakcie przygotowań do konferencji w Biłgoraju  wciąż nie było wiado-
mo, czy dzieci z afazją rozwojową znajdą swoje miejsce w przygotowywanym 
przez MEN projekcie zmian w prawie oświatowym.

W dniu 25.05.2010 r. na stronie MEN zamieszczony został dokument do-
tyczący funkcjonowania ośrodków szkolno-wychowawczych, w którym  wy-
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mieniono dzieci z afazją w grupie dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Jeśli 
projekt  zmian zostanie przyjęty, to sytuacja prawna dzieci afatycznych, przy-
najmniej z afazją motoryczną, zdecydowanie poprawi się. Proponowane przez 
MEN rozwiązanie nie stanowi pełnego rozwiązania problemu. Jak w tej sytuacji 
traktować dzieci z percepcyjną postacią afazji rozwojowej? Czy znowu trzeba 
będzie stosować różne wybiegi, by zapewnić tym dzieciom właściwą opiekę?



SPECJalIzaCJE loGoPEdyCznE

zdzISław maREk kuRkowSkI

Minister Zdrowia powołał Zespół Ekspertów do opracowania specjalizacji 
w dziedzinie neurologopedia w składzie: prof.. Henryk Skarżyński  [Krajowy 
Konsultant w zakresie audiologii i foniatrii – Przewodniczący Komisji]; dr Jo-
lanta Panasiuk [przedstawiciel PTL], dr Elżbieta Stecko [przedstawiciel PZN]; 
dr Anna Żebryk-Stopa [przedstawiciel PZL], dr Z. M. Kurkowski [przedstawi-
ciel Krajowego Konsultanta]; dr Agata Szkiełkowska [przedstawiciel Krajowe-
go Konsultanta];].

Zespół przygotował program według wytycznych Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego. Program ten jest znaczącą modyfikacją wcześniej 
opracowanego (2003 r.) i dotychczas obowiązującego programu specjalizacji.

Celem kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie  neurologopedii jest teo-
retyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do diagnozy i terapii osób (od 
urodzenia, poprzez wiek rozwojowy aż do wieku starczego), u których występu-
ją  zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu 
nerwowego.

Absolwent studiów specjalizacyjnych w dziedzinie neurologopedii uzyska 
szczególne kwalifikacje umożliwiające: 

1.  Diagnozowanie neurologopedyczne noworodków, niemowląt, dzieci, 
młodzieży i osób  dorosłych z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu 
nerwowego, u których występują zaburzenia  w rozwoju i/lub przebiegu 
komunikacji językowej,

2.  Analizowanie badań specjalistycznych: neurologicznych, psychologicz-
nych, audiologicznych i innych, umożliwiających wyjaśnienie patome-
chanizmu zaburzeń w rozwoju i/lub przebiegu komunikacji językowej  
u osób z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego,
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3.  Programowanie terapii neurologopedycznej osób z dysfunkcjami i/lub 
uszkodzeniami układu nerwowego, u których występują zaburzenia roz-
woju i/lub przebiegu czynności językowych, z uwzględnieniem wyni-
ków diagnozy neurologopedycznej oraz wyników badań specjalistycz-
nych, przez określanie celów, procedury i strategii terapii,

4.  Dostosowywanie metod, form i środków do realizacji ustalonych w wy-
niku programowania terapii zaburzonych czynności językowych u osób 
z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami układu nerwowego, 

5.  Prowadzenie terapii neurologopedycznej noworodków, niemowląt, 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami 
układu nerwowego, u których występują zaburzenia  w rozwoju i/lub 
przebiegu komunikacji  językowej,

6.  Kontrolowanie wyników terapii neurologopedycznej osób z zaburze-
niami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i/lub dysfunkcji układu 
nerwowego wraz z modyfikowaniem celów, metod i form terapii,

7.  Współpracę z członkami wielospecjalistycznego zespołu leczniczo-re-
habilitacyjnego i orzeczniczego,

8. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych.

Specjalizacja trwa 1,5 roku i obejmuje kształcenie teoretyczne w wymia-
rze 200 godzin oraz praktyczne – staże kierunkowe – w wymiarze 200 godzin.  
W trakcie specjalizacji kandydat powinien odbyć staż podstawowy w wysoko-
ści 400 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem 
specjalizacji

Plan kształcenia obejmuje trzy moduły: Neurologopedia dziecka w okre-
sie prelingwalnym (30 godz.), Neurologopedia dziecka w okresie lingwalnym 
i postlingwalnym (70 godz.) oraz Neurologopedia dorosłych (100 godz.). Pro-
gram szczegółowo określa zakres poszczególnych zagadnień.

Minister Zdrowia powołał także Zespół Ekspertów  do opracowania pro-
gramu specjalizacji w dziedzinie surdologopedia w składzie: prof. Henryk Skar-
żyński  [krajowy konsultant w zakresie audiologii i foniatrii - Przewodniczący 
Komisji]; prof.. Jadwiga Cieszyńska [przedstawiciel Krajowego Konsultanta];], 
dr Danuta Emiluta Rozya [przedstawiciel Krajowego Konsultanta];]; mgr Mag-
dalena Kiliszek [przedstawiciel PZL], dr Z.M. Kurkowski [przedstawiciel PTL]; 
dr Agata Szkiełkowska [przedstawiciel Krajowego Konsultanta];].

Program specjalizacji w dziedzinie surdologopedii jest opracowywany po 
raz pierwszy, bowiem specjalność ta została dopiero wprowadzona.
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Celem kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie surdologopedii jest przy-
gotowanie logopedy do prowadzenia diagnozy i terapii  osób z zaburzeniami 
słuchu, w szczególności do nabycia umiejętności oceny i kształtowania języka 
u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu. Surdologo-
peda powinien być przygotowany do pracy zespołowej z audiologiem-foniatrą, 
surdopsychologiem, surdopedagogiem i audioprotetykiem.

Absolwent studiów specjalizacyjnych w dziedzinie surdologopedii uzyska 
szczególne kwalifikacje umożliwiające: 

1.  Diagnozę percepcji mowy, kompetencji językowej i komunikacyjnej 
oraz artykulacji;

2. Przygotowanie programu terapii surdologopedycznej;
3.  Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność rozumienia oraz tworze-

nia wypowiedzi słownych, czyli nabywania kompetencji językowych, 
a także kompetencji komunikacyjnych u osób z różnymi zaburzeniami 
słuchu; 

4.  Prowadzenia zajęć w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania 
u dzieci z różnymi zaburzeniami słuchu;

5.  Prowadzenie zajęć rozwijających funkcje psychomotoryczne i poznaw-
cze;

6.  Wprowadzanie elementów metod wspomagających i alternatywnych, 
9np. fonogesty, totalna komunikacja,  język migowego);

7.  Współpracę z członkami wielospecjalistycznego zespołu leczniczo-re-
habilitacyjnego i orzeczniczego; 

8. Prowadzenie prac badawczych i opracowywanie publikacji naukowych.

Specjalizacja trwa dwa semestry [w czasie nie dłuższym niż 18 miesięcy]  
i obejmuje kształcenie teoretyczne w wymiarze 250 godzin oraz praktyczne – 
staże kierunkowe – w wymiarze 250 godzin.

Plan kształcenia obejmuje 10 modułów: Diagnoza audiologiczna percepcji 
słuchowej u dzieci w poszczegółnych okresach rozwoju oraz u osób dorosłych 
(50 godz.); Diagnoza i terapia surdologopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu 
w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym (30 godz.); Diagnoza i terapia surdo-
logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami słuchu (50 godz.); 
Diagnoza i terapia surdologopedyczna dzieci w wieku szkolnym z zaburzenia-
mi słuchu (50 godz.); Diagnoza i terapia surdologopedyczna osób dorosłych  
z zaburzeniami słuchu (20 godz.); Urządzenia techniczne w rehabilitacji osób  
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z zaburzeniami słuchu (20 godz.); Zaburzenia sprzężone (10 godz.); Zaburzenia 
głosu – diagnoza i metody usprawniania głosu (10 godz.); Podstawy diagnozy  
i terapii surdopsychologicznej (10 godz.). Poszczególne moduły zawierają 
szczegółowe zagadnienia.

W czasie konferencji przedstawiono uwagi zarówno ze strony Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego jak i Polskiego Związku Logopedów. Uważano, 
iż programy powinny mieć jednakową liczbę godzin teoretycznych i praktycz-
nych. Za celowy uznano także zapis iż szkolenie teoretyczny może odbywać się 
w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe. Szereg 
uwag szczegółowych skierował na piśmie co CMKP zarówno Przewodniczą-
cy Polskiego Towarzystwa Logopedycznego a także Przewodnicząca Polskiego 
Związku Logopedów.



Lublin, 2010-07-06

 Szanowna Pani
 Minister Edukacji Narodowej
 Katarzyna Hall

 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 al. J. Ch. Szucha 25
 00-918 Warszawa

Dotyczy:

Projektu rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach z dn. 28 kwietnia 2010 roku.

Szanowna Pani!

Zarządy Główne Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego 
Związku Logopedów i kierownictwo Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Sto-
sowanego UMCS (największego ośrodka kształcącego logopedów w Polsce), 
zebrane w Biłgoraju w dniach 21–22 maja na konferencji „Opieka logopedyczna 
w Polsce: standardy, kształcenie, zatrudnienie”, pragną odnieść się do przygo-
towywanego projektu rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i or-
ganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach z dn. 28 kwietnia 2010 roku.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Zarząd Główny
Polskiego Związku Logopedów
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
UMCS w Lublinie
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Po wysłuchaniu szczegółowego sprawozdania dotyczącego sytuacji logope-
dów w oświacie wyrażamy nasze poparcie dla działań Polskiego Związku Logo-
pedów mających na celu:

1)  określenie czasu trwania godziny zajęć specjalistycznych dla logopedów 
pracujących w szkołach jako 45 minut (w § 5.2. 8);

2)  w § 6.4.3 określenie maksymalnej liczebności grup terapeutycznych od 2 
do 4 osób;

3)  w § 10 nałożenie na organy prowadzące szkoły obowiązku organizacji 
zajęć logopedycznych we wszystkich przedszkolach i szkołach podsta-
wowych; jest to istotne tym bardziej, że do szkół od 2012 r. trafią wszyst-
kie sześciolatki, a pięciolatki zostaną objęte obowiązkowym przygotowa-
niem przedszkolnym.

Ponadto, na wniosek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego uprzejmie 
prosimy o uwzględnienie w rozporządzeniu warunków wykształcenia, które 
musi posiadać logopeda.

Proponujemy w rozporządzeniu przyjąć zapis precyzujący, że pomocy lo-
gopedycznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
może udzielać osoba, która:

1)  jest absolwentem pomagisterskich studiów logopedycznych w wymiarze 
minimum 600 godzin;

2)  uzyskała tytuł magistra filologii polskiej lub pedagogiki i ukończyła  
w ramach studiów stacjonarnych specjalność logopedyczną w wymiarze 
minimum 1200 godzin;

3)  uzyskała tytuł logopedy w ramach stacjonarnych studiów logopedycz-
nych minimum pierwszego stopnia (licencjat).

Liczymy na zrozumienie naszego stanowiska i podjęcie stosownych  
działań.

Z wyrazami głębokiego szacunku

dr Anna Żebryk-Stopa
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

prof. dr hab. Tomasz Woźniak
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

prof. dr hab. Stanisław Grabias
Kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS 

w Lublinie



OGŁOSZENIA

DYŻUR TELEFONICZNY

tel./fax 81 537 54 15, czwartek, piątek w godz. 9.00–13.00 
Kierownik Biura ZG PTL – Jolanta Frąk

STRONA INTERNETOWA PTL

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naszą stronę internetową: 
www.logopedia.umcs.lublin.pl          e-mail: ptl@poczta.umcs.lublin.pl 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK 2010

Wysokość składki członkowskiej za 2010 rok wynosi 50 zł. W ramach tej 
składki przewiduje się otrzymywanie w ciągu roku numeru „Biuletynu Logope-
dycznego” oraz jednego tomu „Logopedii”. Dla członków regularnie płacących 
składkę Polskie Towarzystwo Logopedyczne wprowadza następujące zniżki: 
udział w warsztatach organizowanych przez PTL – 10 %, udział w konferen-
cjach organizowanych przez PTL – 10 %. 

KOMUNIKAT  

Polskie Towarzystwo Logopedyczne wprowadza procedurę CERTYFIKO-
WANIA przynależności do Towarzystwa. 

PTL jest najstarszym i największym towarzystwem logopedycznym w Pol-
sce, uznawanym przez wszystkie organy Rzeczypospolitej Polskiej, zaś Certy-

Aktualności
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fikat PTL ma szanse stać się jednym z najbardziej prestiżowych dokumentów, 
które logopeda może uzyskać. Certyfikat wydawany będzie od czerwca b.r. 
nieodpłatnie członkom regularnie opłacającym składkę; pobierana będzie jedy-
nie opłata za druk i przesyłkę dokumentu w wysokości 10 zł. Konieczne jest 
zgłoszenie chęci uzyskania certyfikatu, podanie podstawowych danych (imię  
i nazwisko, adres, e-mail, przynależność do oddziału PTL, staż w PTL) oraz 
dokonanie wpłaty 10 zł na konto PTL. 

Przynależność do PTL honorowana jest w następujących stopniach: 

a) 3 – 7 lat – certyfikat PTL. 

b) 7 – 15 lat – srebrny certyfikat PTL. 

c) powyżej 15 lat – złoty certyfikat PTL. 

PTL przewiduje także Certyfikat dla Członków honorowych. 

Na następnej stronie przedstawiamy Państwu projekt dokumentu i zaprasza-
my do korzystania z Certyfikatu. 

ZAKUPY W PTL

Proponujemy Państwu zamawianie naszych pozycji wydawniczych (oferta 
w tabeli). Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na 
konto ZG PTL (cennik w tabeli), z dopiskiem wyjaśniającym na którą/-e pozycję
/-e wydawniczą/-e dokładnie są przeznaczone, informacją o liczbie egzemplarzy, 
dokładnym adresem zamawiającego, NIP-em oraz adnotacją: „upoważniam PTL 
do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy”. Czas realizacji zamówienia 
wynosi ok. czterech tygodni (dwa tygodnie po otrzymaniu przez nas dowodu 
wpłaty z banku), jest ono wysyłane jako list zwykły. Koszt wysyłki wynosi 3 zł  
i jest już wliczony w cenę poszczególnych pozycji wydawniczych. Informu-
jemy jednocześnie, że ZG PTL nie prowadzi już sprzedaży wydawnictw za 
zaliczeniem pocztowym oraz nie realizuje zamówień telefonicznych. 
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Spis oferowanych przez nas pozycji wydawniczych

Logopedia, tom 29., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2001, ss. 201, zawiera prze-
gląd problemów z rozmaitych działów logopedii. W dziale rozpraw znalazły się propozycje 
syntetycznego ujęcia schizofazji oraz opisy niektórych procesów biologicznych i czynności 
psychicznych, które warunkują poprawne zachowania językowe. Dział metod postępowania 
logopedycznego zawiera m.in. opis procedur stosowanych w terapii dysleksji oraz prezentuje 
model opieki logopedycznej nad dzieckiem w związku z zaburzeniami, które zaobserwować 
można w najwcześniejszym okresie jego życia. W dziale prezentującym studia przypadków 
znalazł się materiał empiryczny dokumentujący zaburzenia występujące przy uszkodzeniach 
mózgu, głuchocie czy niedorozwoju umysłowym. Zamieszczone w tomie recenzje prezentują 
najnowsze prace, z którymi logopeda powinien się zapoznać. 

Logopedia, tom 30., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin, 2002, ss. 256. Większość 
przedstawionych w tomie artykułów została wygłoszona i poddana pod dyskusję na XIV 
Konferencji Naukowowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, która odbyła się w Lu-
blinie w dniach 5–6 kwietnia 2002 r. Autorami artykułów są najwybitniejsi w Polsce spe-
cjaliści, reprezentujący wiodące ośrodki logopedyczne w Polsce i zajmujący się badaniem 
zaburzeń mowy w aspekcie zarówno teoretycznym, jak również praktycznym; wykładają 
na podyplomowych studiach logopedycznych oraz studiach magisterskich ze specjalnością 

Tytuł Cena bez wysyłki
(w Zakładzie Logopedii) Cena z wysyłką

Logopedia t. 29 25 32

Logopedia t. 30 25 32

Logopedia t. 31 25 32

Logopedia t. 32 25 32

Logopedia t. 33 25 32

Logopedia t. 34 25 32

Logopedia t. 35 25 32

Logopedia t. 36 25 32

Logopedia t. 37 25 32

Skala dyzartrii
wersja dla dzieci 25 32

Logopedyczny test przesiewowy 
dla dzieci 
w wieku szkolnym

30 37
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logopedyczną. Wynikiem ich pracy badawczej, terapeutycznej oraz doświadczeń dydaktycz-
nych są opracowania podstawowych zagadnień z zakresu patologii mowy. Opracowania te 
mają charakter interdyscyplinarny, w opisie zaburzeń językowych rysuje się perspektywa 
psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna znajdująca aplikację w diagnozie  
i terapii osób z rozmaitymi trudnościami w komunikacji językowej. Nowatorstwo ujęcia pro-
blematyki wynika z wykorzystania nowoczesnych metodologii opisu zjawisk w patologii 
mowy, np. teorii kognitywnej, teorii komunikacji oraz wiąże się z wykorzystaniem nowocze-
snej aparatury w diagnozowaniu i terapii zaburzeń mowy. 

Logopedia, tom 31., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2002, ss. 262. Tom poświę-
cony jest wymowie. I chociaż zaburzenia wymowy doczekały się w historii badań logope-
dycznych najbardziej wnikliwych opracowań, to rodzą się coraz to nowe problemy opisu  
i terapii zniekształceń artykulacyjnych. Ich przyczyn należy upatrywać w nowych osiągnię-
ciach fonologii i fonetyki. Konsekwencje rozwoju teorii fonologicznych oraz ograniczenia 
tych teorii w możliwościach wyznaczenia inwentarza fonemów języka polskiego prezentuje 
wprowadzający artykuł Jolanty Szpyry-Kozłowskiej. Większą część tomu zajmują rozpra-
wy będące owocem gruntownych i wieloletnich badań nad zaburzeniami wymowy (dyslalią  
i dysglosją). Rozpoznawanie rozwojowych i wadliwych realizacji, doskonalenie artykulacji  
u dzieci przedszkolnych, korygowanie wad wymowy, ocena wymowy u osób z nieprawidło-
wościami w motoryce języka, wadami zgryzu i rozszczepami podniebienia to tematy podda-
ne w prezentowanym tomie bardzo gruntownej analizie przez wybitnych specjalistów, auto-
rów prac monograficznych z tego zakresu (E. Krajnę, A. Sołtys-Chmielowicz, B. Ostapiuk,  
L. Konopską, D. Plutę-Wojciechowską). We wszystkich tych artykułach odnaleźć można pro-
pozycje porządkowania pojęć i próbę zastosowania głębokiej wiedzy w programach postę-
powania logopedycznego. Dodatkowo zawartość merytoryczną „Logopedii” 31 wzbogacają 
artykuły z zakresu metodyki pracy nad wymową (E. Sachajskiej) oraz znaczenia kontroli 
słuchowej w przebiegu procesu artykulacji (Z. M. Kurkowskiego). 

Logopedia, tom 32., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2003, ss. 330. Jest, podobnie 
jak „Logopedia” 31, publikacją recenzowaną. Oto fragmenty opinii Recenzenta, prof. dr. 
hab. Jana Ożdżyńskiego o prezentowanym tomie: „Przesłany mi do recenzji 32 tom „Logo-
pedii” odznacza się zwartą przemyślaną konstrukcją, podporządkowaną ściśle lingwistycznej 
i logopedycznej metodologii. Tom otwiera mienie poświęcone Prof. Halinie Mierzejewskiej, 
autorstwa Marii Przybysz-Piwkowej. Zebrane w recenzowanym tomie rozprawy i artykuły 
zgrupować można w kilku kręgach tematycznych związanych z neuro-, surdo- i oligofre-
nologopedią. Dział pierwszy, teoretyczny i metodologiczny, obejmuje następujące pozycje:  
J. Panasiuk (UMCS), Realizacja struktur składniowych w afazji; A. Domagała, Mowa we 
wczesnej fazie demencji typu Alzheimera; U. Jęczeń (UMCS), Uwarunkowania rozwoju 
kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci upośledzonych umysłowo; M. Kaczyńska-
Haładyj (AM w Lublinie), T. Woźniak (UMCS), Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dzie-
cięcej; N. Mikołajczyk-Matyja (UAM Poznań), Mechanizmy poszukiwania hiperonimów bli-
skich przez osoby niewidome i widzące; A. Duranowska-Serocka (Klinika Neurologii PAM), 
P. Nowacki, W. Posio (AM Poznań), Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach 
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z otoczeniem a uszkodzenie struktur podkorowych i wyspy; A. Sołtys-Chmielowicz (UMCS), 
Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii.

W części drugiej, aplikacyjnej (Postępowanie logopedyczne. Metody usprawniania) 
znalazły się artykuły: H. Borowiec (UMCS), Wzbogacanie leksyki u starszych dzieci przed-
szkolnych; J. Zielińska (AGH Kraków), Komputerowa diagnoza i usprawnianie rozwoju 
oralnego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu; A. Regner (Centrum Diagnostyczno-Reha-
bilitacyjne we Wrocławiu), Podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej według koncepcji 
Rodolpho Castillo Moralesa. 

W części trzeciej, praktycznej, obejmującej studia przypadków, znalazły się następują-
ce pozycje: A. Domagała (UMCS), E. Długosz (Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie), 
K. Gustaw (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie), Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym 
i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera; A. Surmacz (UMCS) 
Kształcenie zachowań komunikacyjnych ze sprzężonymi zaburzeniami mowy – studium przy-
padku); B. Bielak, Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu. Studium 
przypadku [...] Obszerny dział recenzji wyraźnie koresponduje z tematyką tomu. [...]

Całość 32. tomu „Logopedii” przedstawia się niezwykle korzystnie, zarówno w war-
stwie metodologicznej, odwołującej się do precyzyjnych narzędzi opisu językoznawczego, 
jak i w części praktycznej, zawierającej szczegółowe propozycje postępowania logopedycz-
nego na gruncie logopedii szkolnej, przedszkolnej, oligofrenofrenopedagogiki, a także lo-
gopedii klinicznej i rehabilitacji medycznej. [...] Periodyk służyć będzie potrzebom licznej 
rzeszy czytelników związanych ze środowiskiem logopedycznym – nauczycieli, logopedów, 
studentów pedagogiki i kierunków humanistycznych, zainteresowanych teorią badań i prak-
tyką postępowania logopedycznego”. 

Logopedia, tom 33., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin 2004, ss. 226. Tom jest po 
części wynikiem rozważań podjętych w czasie seminarium, które jesienią 2004 r. odbyło się 
w Biłgoraju, w siedzibie Kolegium UMCS. Wychodząc z teoretycznego założenia, że język 
porządkuje wiedzę w umysłach ludzkich i buduje w nich obraz świata, zastanawialiśmy się 
nad sposobami badania tego procesu na różnych poziomach organizacji języka. Problemo-
wi temu poświęcone są rozprawy: Heleny Borowiec, Kolektywność w kategoryzacji języko-
wej sześciolatków; Urszuli Mireckiej, Metafora jako jedna z form oddziaływania nie wprost 
w hipnoterapii; Amelii Dziurdy-Multan Dziecięce strategie tworzenia nazw. Jasne jest, że 
wraz z rozpadem języka w umyśle ludzkim (np. w afazji, schizofazji, w demencji) zmie-
nia się sposób oglądania świata. Podejmuje się od dawna próby opisu tej odmienności,  
a sposobów jej ujmowania dotyczą prace: Tomasza Woźniaka, Teoria narracji w perspektywie 
opisu zaburzeń mowy i Jolanty Panasiuk, Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa 
w afazji. W ogólną problematykę językowego i poznawczego funkcjonowania człowieka 
wprowadzają czytelnika trzy teksty: Zbysława Muszyńskiego, Język a umysł rozszerzony; 
Anny Herzyk, Neuropsychologiczna analiza zaburzeń emocjonalnych u pacjentów z uszko-
dzeniami mózgu; Jadwigi Cieszyńskiej Dwukulturowość, dwujęzyczność – przekleństwo czy 
bogactwo? 

Wreszcie metodologii opisu podstawowych jednostek języka dotyczą artykuły Marzeny 
Żygis, Dlaczego polskie sybilanty š i ž są retrofleksami? i Anny Sołtys-Chmielowicz, O nie-
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jasnościach i niespójnościach terminów nazywających wady wymowy. Wydaje się, że sylaba 
pozostaje w teoriach języka poza polem głównych zainteresowań, choć dziecko bez trudu, 
samorzutnie dokonuje segmentowania ciągu fonicznego na sylaby. Proces ten od dawna ob-
serwuje Kazimiera Krakowiakowa, Rola sylaby w procesie opanowywania języka dźwię-
kowego przez dziecko niesłyszące – wprowadzając sylabę do swojej refleksji nad językiem 
w głuchocie. 

Logopedia, tom 34., pod red. Stanisława Grabiasa, Lublin, 2005, ss. 289. Publikacja 
stanowi przegląd najnowszych badań naukowych nad rozwojem mowy (S. Milewski, Grupy 
spółgłoskowe w języku mówionym dzieci przedszkolnych; A. Maciejewska, Wyraz w diagno-
zie i terapii logopedycznej; U. Jęczeń, Eksplikacje semantyczne nazw emocji w wypowie-
dziach sześcioletnich dzieci; H. Borowiec, Relacja celowości w języku sześcioletnich dzieci; 
M. Rocławska-Daniluk, Bilingwizm a zaburzenia mowy. Wyniki wstępnych badań pilotażo-
wych w przedszkolach), nabywaniem kompetencji językowej i komunikacyjnej przez oso-
by z zaburzeniami mowy: w przypadkach głuchoty i niedosłuchu (K. Krakowiak, Problem 
kreatywności i poprawności w rozwoju języka niesłyszących; J. Cieszyńska, Od kompetencji 
niewerbalnej do językowych realizacji intencji u małych dzieci niesłyszących; A. Rakowska, 
Współtworzenie dialogowych form wypowiedzi przez dzieci niesłyszące w wieku przedszkol-
nym; A. Dziurda-Multan, Nominacja jako wyraz kreatywności językowej słyszących dzieci 
i niesłyszącej młodzieży; J. Zielińska, Komputer jako narzędzie poznawcze w rozwoju komu-
nikacyjnym dzieci z wadą słuchu) oraz oligofazji (A. Twardowski, Dialogowa kompetencja 
komunikacyjna u dzieci upośledzonych umysłowo; M. Michalik, Peryferyjna prototypowość 
w postrzeganiu rzeczywistości przez osoby dotknięte oligofazją), w końcu rozpadem systemu 
językowego w przypadku afazji czy demencji (J. Panasiuk, Neologizmy znaczeniowe w afa-
zji, A. Domagała, Leksyka w demencji typu Alzheimera). Osobną część opracowań stanowią 
prace o zaburzeniach realizacji zachowań językowych w związku z jąkaniem (T. Woźniak, 
Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu – perspektywy terapii; M. Chęciek, Różne oblicza nie-
płynności mówienia), dyslalią (A. Sołtys-Chmielowicz, Analiza lingwistyczna wypowiedzi 
dziecka z rozległą dyslalią) i dyzartrią (U. Mirecka, K. Gustaw, Dyzartria w mózgowym po-
rażeniu dziecięcym. Eksperymentalna Skala dyzartrii jako technika diagnostyczna pomocna 
w określaniu specyfiki zaburzeń mowy w mpd.). 

Logopedia, tom 35., pod red. Stanisława Grabiasa, 2006, ss. 286. Kolejny tom „Logopedii” 
w większości zawiera referaty wygłoszone na XV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Lo-
gopedycznego. Dotyczą one diagnozowania zaburzeń mowy oraz programowania logo-
pedycznych czynności naprawczych w sytuacjach, w których natura zmusza człowieka 
do zachowań swoistych, utrudniających społeczne interakcje. W opublikowanym tomie 
prezentujemy sposoby postępowania z dyslaIią (Anna Sołtys-Chmielowicz) i opisy wie-
lu mechanizmów dysglosji wynikłych z wrodzonych anomalii i nabytych uszkodzeń 
anatomicznych. Są nimi: dysglosja w związku z rozszczepami (Danuta Pluta-Wojcie-
chowska), dysglosja w związku z ubytkami tkanek i narządów w jamie gębowej jako 
pozostałości po zabiegach operacyjnych (Ludmiła Halczy-Kowalik, Małgorzata Stece-
wicz oraz zespół pracowników naukowych związanych z Pomorską Akademią Medyczną  
w Szczecinie i Ludmiłą Halczy-Kowalik), dysglosja w związku z przerostem języka (Bar-
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bara Ostapiuk, Piotr Juszkiewicz), stan po usunięciu krtani i postępowanie logopedyczne  
w takich przypadkach przedstawione przez Jadwigę Wieszczycką. 

Powstałe rozprawy dotyczą reguł i zaburzeń interakcji. Tomasz Woźniak realizuje  
w praktyce słuszną ze wszech miar myśl, że narracja prześwietla umysł mówiącego, a nar-
racja w schizofrenii ujawnia mechanizmy psychotyczne, Helena Borowiec i Ewa Muzyka 
usiłują dociec do sposobów strukturowania wiedzy w umysłach dzieci w normie i dzieci  
w upośledzeniach. Aneta Domagała, Katarzyna Gustaw i Jolanta Panasiuk weryfikują możli-
wości diagnozowania zachowań w rozmaitych przypadkach uszkodzeń mózgu. 

Jak zwykle, zamieszczamy także recenzje i omówienia prac, o których sądzimy, że są 
warte uwagi logopedów i teoretyków zaburzeń mowy. 

Logopedia, tom 36., pod. red. Stanisława Grabiasa, 2007, ss. 313. W tym tomie zgro-
madzone zostały prace dotyczace wielu zaburzeń mowy. Rozprawy sygnalizują problemy 
badawcze realizowane w Polsce w różnych ośrodkach akademickich. Są to przede wszystkim 
prace będące omówieniem wyników indywidualnych i zbiorowych. Zamieszczone zostały 
artykuły poświęcone: stabilizowaniu się sprawności semantycznej u dzieci – H. Borowiec, 
Narastanie słownictwa w języku dzieci; U. Jęczeń, Interpretacja wyrazów mimicznych w wy-
konaniu sześcioletnich dzieci oraz percepcji głosek  i realizacji systemu fonologicznego – 
D. Pluta-Wojciechowska, Wymiary głoski jako istotne elementy poznania – podstawą kate-
goryzacji dyslali. Próba opisu; L. Konopska, M. Jankowska, Wpływ kolczykowania języka 
na jakość wymowy; M. Żygis, O szczególnych cechach audytywnych wibrantów; A. Kabala, 
O percepcji samogłosek nosowych – słów kilka. W tomie znalazły się również rozprawy dia-
gnozujące i programujące terapię w różnych wypadkach zaburzeń funkcjonowania człowieka, 
w głuchocie – E. Muzyka, Sposoby interpretowania konstrukcji słowotwórczych przez dzieci 
niesłyszące; Z. M. Kurkowski, Metoda Tomatisa; A. Trochymiuk, Metoda werbo-tonalna 
w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu; A. Żywot, Refleksje na temat pracy z dzieckiem 
z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji oraz w głuchoślepocie 
– artkuł E. Niestorowicz, Język. Poznanie. Twórczość. Świat w umyśle osób głuchoniewido-
mych; afazji – J. Panasiuk, Zaburzenia czynności czytania i pisania w afazji w perspektywie 
teorii interakcji; M. Rutkiewicz-Hanczewska, Późno podjęta rehabilitacja afazji motorycz-
nej po zawale mózgu. Studium przypadku; w demencji – A. Domagała, „Teraz i dawniej” 
– propozycja ćwiczeń logopedycznych dla pacjentów z otępieniem alzheimerowskim; w ze-
spole Aspergera – A. Jęczeń, Obraz zaburzeń językowych u chłopca z zespołem Aspergera 
i schizofrenią i w nabytych porażeniach mózgowych – Olga Jauer-Niworowska, Badania 
osób z dyzartrią w przebiegu choroby Wilsona.

W tym tomie znalazły się także recenzje i omówienia prac, z którymi powinni się zapo-
znać logopedzi i teoretycy mowy.  

Logopedia, tom 37., pod red. Stanisława Grabiasa, 2008, ss. 338. Tom „Logopedii” 
zawiera Standardy postępowania logopedycznego w poszczegolnych typach zaburzeń. Stan-
dardy zostały wygłoszone w postaci referatów w czasie XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego, który odbył się w czerwcu 2008 r. w Lublinie. Standardy porządkują teore-
tyczną i praktyczną wiedzę na temat zachowań ludzkich w określonym stanie, wyznaczonym 
uszkodzeniem czynności biologicznych  (S. Grabias, Wstęp do Logopedii, t. 37, s. 6, 2008).  
Stadardy w swojej strukturze zawierają trzy podstawowe procedury postępowania: diagno-
zowanie, budowanie programu terapii, postępowanie terapeutyczne, które logopeda wypełnia 
stosownymi do zaburzenia czynnościami i technikami.
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Oto scenariusz: 

I. Diagnozowanie.
1. Badanie sprawności interakcyjnych, takich jak:
 – motoryka,
 – wymowa,
 – język,
 – struktury pojęciowe,
 – realizacja dialogu,
 – realizacja wypowiedzi narracyjnych.
2. Analiza wyników badań specjalistycznych. 
3. Wywiad rodzinny.
4. Diagnoza różnicowa.
5. Rozpoznanie przypadku.

II. Programowanie terapii. Ramy programu.
1. Cele postępowania logopedycznego.
2. Strategie i metody postępowania.
3. Organizacja postępowania.

III.  Postępowanie terapeutyczne.
1. Organizacja etapów terapii i ich ocena. Dobór środków i  pomocy.
2. Prowadzenie dokumentacji. 
3. Weryfikacja hipotez diagnostycznych.
4. Modyfikacja programu (S. Grabias, Wstęp do Logopedii, t. 37, s. 6–7).

Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, S. Grabias, Z. M. Kur-
kowski, T. Woźniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, ss. 37, oraz Karta logopedyczna. 
Omawiany Logopedyczny Test  Przesiewowy składa się z czterech Podtestów: I. Badanie 
wymowy; II. Badanie sprawności narracyjnej: sprawności semantycznej, struktury opowia-
dania, językowej realizacji wypowiedzi; III. Badanie motoryki narządów mowy; IV. Badanie 
percepcji dźwięków mowy. Normalizacji Testu dokonano w grupie 1800 osób w wieku 6–14 
lat – po 200 osób z każdego rocznika, w tym 50% chlopców i 50% dziewcząt. Badania zosta-
ły przeprowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem. 

Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci, Urszula Mierecka, Katarzyna Gustaw, Wydawnictwo 
Continuo, Wrocław 2006, ss. 32. Skala jest logopedyczną techniką diagnostyczną przezna-
czoną do badania osób w wieku 6–15 lat, u których podejrzewa się lub stwierdza wystę-
powanie dyzartrii. Jest ona narzędziem diagnostycznym pomocnym w określaniu rodzaju  
i głębokości dysfunkcji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjno-prozodycznych, a wyniki ba-
dań Skalą dyzartrii mogą być wykorzystane, obok innych danych (głównie neurologicznych), 
do zidentyfikowania typu klinicznego dyzartrii oraz programowania terapii. Powstała w Za-
kładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie, gdzie pracują jej au-
torki: językoznawca, psycholog i logopeda – dr n. hum. Urszula Mirecka oraz neurolog – dr 
n. med. Katarzyna Gustaw. Do publikacji dołączona jest płyta SVCD z rejestracją przykładu 
przeprowadzenia badania; nagranie to stanowi jednocześnie dopełnienie instrukcji badania. 
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Skala dyzartrii należy do skal szacunkowych, opartych na percepcyjnej analizie wypo-
wiedzi pacjenta i obserwacji sposobu wykonania poszczególnych zadań angażujących aparat 
mowy. Została ona opracowana na bazie eksperymentalnej wersji Skali dyzartrii, powsta-
łej w ramach projektu Komitetu Badań Naukowych (2H01D01322), którego kierownikiem 
był prof. dr hab. S. Grabias, a głównymi wykonawcami dr n. med. K. Gustaw i dr n. hum.  
U. Mirecka. Badaniami, przeprowadzanymi w latach 2002–2004, objęto 120 dzieci w wie-
ku od 6;0 do 15;11: 90-osobową grupę eksperymentalną (pacjenci z mózgowym poraże-
niem dziecięcym) i 30-osobową grupę kontrolną. Bliższe informacje na temat wskazanego 
projektu badawczego odnaleźć można w artykule U. Mireckiej i K. Gustaw pt. Dyzartria 
w mózgowym porażeniu dziecięcym. Eksperymentalna Skala dyzartrii jako technika diagno-
styczna pomocna w określaniu specyfiki zaburzeń mowy w mpd., zamieszczonym w 34. tomie 
„Logopedii”.
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Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Logopedycz-
nego, po uprzednim zapoznaniu się ze Statutem PTL, powinny wypełnić deklarację 
członkowską i przesłać ją wraz z dowodem wpłaty składki za dany rok w wysokości 50 
złotych (nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Lublin 891020 3150 0000 3002 0003 
0106) na adres siedziby Zarządu Głównego PTL: ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin. 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO

Nazwisko ............................................................................................................................

Imię/Imiona ........................................................................................................................

Tytuł naukowy ...................................................................................................................

Adres zamieszkania / województwo ..................................................................................

Miejsce pracy .....................................................................................................................

Wykształcenie logopedyczne. Jakie i gdzie? .....................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Zawód wykonywany ..........................................................................................................

............................................................................................................................................

Data wstąpienia do PTL .....................................................................................................

Oddział PTL .......................................................................................................................

Pragnę stać się członkiem PTL, zobowiązuję się regularnie uiszczać składki roczne 
oraz w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa i realizo-
wać jego cele statutowe. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych  
w Bazie PTL. 

   ...........................................................................
         Data i podpis 
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Upoważniam PTL do wystawienia faktury 
VAT bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na 
przechowywanie i przetwarzanie moich danych  
w bazie PTL.
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