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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Specjalista psychoterapii uzależnień 229906

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu




Doradca.
Psycholog.
Terapeuta.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2269 Health professionals not elsewhere classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Dagmara Pietruszewska – Poradnictwo Psychologiczne Dagmara Pietruszewska, Pruszcz Gdański.
Agnieszka Skowrońska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Szpak-Marek – PBS Sp. z o.o., Sopot.
Marzena Joanna Wawerska-Kus – STEP-szkolenia, terapia, edukacja, poradnictwo, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer, Olsztyn.
Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
Elbląg.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marcin Charczyński – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk.
Rajmund Janowski – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Kraków.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Specjalista psychoterapii21 uzależnień25 pomaga osobom uzależnionym oraz rodzinom osób
uzależnionych. W tym celu rozpoznaje problem i prowadzi psychoterapię umożliwiającą jego
rozwiązanie.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Specjalista psychoterapii uzależnień jest to zawód z obszaru opieki zdrowotnej, który w głównej
mierze bazuje na wiedzy psychoterapeutycznej, wykorzystuje także wiedzę z zakresu medycyny,
pedagogiki, socjologii, psychologii. Specjalista psychoterapii uzależnień na podstawie diagnozy
skutków uzależnienia (diagnoza problemowa) realizuje indywidualny program psychoterapeutyczny,
przy zastosowaniu technik i metod odpowiednio dobranych do pacjenta/klienta.
W przypadku pacjenta/klienta nieuzależnionego (rodziny osób uzależnionych) rozpoznaje problemy
następnie adekwatnie do potrzeb i możliwości pacjenta/klienta prowadzi psychoterapię
umożliwiającą ich rozwiązanie. Praca specjalisty psychoterapii uzależnień ma charakter
długoterminowego kontaktu z pacjentem/klientem, z wysokim ryzykiem przerwania procesu
psychoterapii.
Sposoby wykonywania pracy
Specjalista psychoterapii uzależnień wykonuje pracę z wykorzystaniem następujące metod, technik
i procedur dotyczących:
 diagnozy nozologicznej6 dotyczącej uzależnienia, diagnozy problemowej w przypadku rodzin osób
uzależnionych,
 diagnozy dotyczącej powiązań stosowania substancji psychoaktywnych23, patologicznego
hazardu18 oraz innych zaburzeń kontroli popędów nazywanych uzależnieniami behawioralnymi26
(np. uzależnienie od nowych mediów, gier komputerowych, hazardu) z funkcjonowaniem
pacjenta/klienta, w przypadku rodzin – wpływu pozostawania w związku z osobą uzależnioną na
funkcjonowanie osoby zgłaszającej się (osoby współuzależnione28) lub wpływu wyrastania w
rodzinie z problemem uzależnienia na funkcjonowanie osoby zgłaszającej się (dorosłe dzieci
alkoholików – dda5),
 działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych20,
 form psychoterapii, np.: indywidualnej, grupowej, rodzinnej z osobami uzależnionymi
i współuzależnionymi oraz tzw. dda,
 prowadzenia dokumentacji zawodowej.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca specjalisty psychoterapii uzależnień odbywa się zwykle w gabinecie – w przypadku spotkań
indywidualnych i rodzinnych – lub salach przeznaczonych do terapii grupowej.
Psychoterapia indywidualna odbywa się w gabinetach, które urządzane są tak, aby pacjent/klient czuł
się komfortowo i bezpiecznie w kontakcie ze specjalistą psychoterapii uzależnień. Praca ma charakter
siedzący.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Specjalista psychoterapii uzależnień w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 kartkę i długopis,
 flipchart lub tablicę,
 komputer,
 sprzęt audiowizualny,
 internet,
 telefon,
 ankiety i kwestionariusze,
 alkomat i testy wykrywające obecność narkotyków w organizmie.
WAŻNE:
Badanie pacjenta/klienta na obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie każdorazowo wymaga zgody
pacjenta/klienta.

Organizacja pracy
Praca specjalisty terapii uzależnień może się odbywać w systemie zmianowym. Pracując w ośrodkach
stacjonarnych i dziennych, specjalista psychoterapii uzależnień najczęściej pracuje w trybie
jednozmianowym, czasami w trybie dyżurowym. Placówki ambulatoryjne (poradnie i przychodnie)
wymagają pracy zmianowej.
Specjalista jest samodzielnym pracownikiem zobowiązanym do uczestniczenia w zebraniach
klinicznych32 oraz regularnych superwizjach24.
WAŻNE:
Praca osoby wykonującej zawód specjalisty psychoterapii uzależnień musi być poddawana stałej superwizji.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Zagrożeniami w pracy specjalisty psychoterapii uzależnień często są:
 obciążenia psychiczne spowodowane pracą i relacją z trudnym i zaburzonym
pacjentem/klientem,
 sytuacje stresogenne, np. zachowania agresywne niektórych pacjentów/klientów,
 duże ryzyko wypalenia zawodowego30,
 wykonywanie pracy w pozycji siedzącej, co powoduje typowe zagrożenia dla układu kostno-szkieletowego.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód specjalisty psychoterapii uzależnień ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność narządu mowy,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
 szybki refleks,
 wysoka wydolność29 i niska reaktywność temperamentalna22;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra pamięć,
 łatwość wypowiadania się oraz precyzja w formułowaniu wypowiedzi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 spostrzegawczość,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolność motywowania i wspierania,
 zdolność nawiązania kontaktu z ludźmi,
 zdolność przekonywania,
 zdolność rozgraniczeniu pracy zawodowej od życia prywatnego;
w kategorii cech osobowościowych
 dyskrecja,
 empatia,
 gotowość do autoanalizy, autorefleksji4,
 gotowość do komunikacji, w tym aktywnego słuchania2,
 gotowość do nawiązywania kontaktów i budowania relacji terapeutycznej,
 gotowość do pracy z ludźmi,
 gotowość do rozpoznawania znaczenia komunikatów werbalnych27 i niewerbalnych15,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 odporność na stres i wypalenie zawodowe,
 otwartość poznawcza,
 dążenie do osiągania celów,
 samokontrola,
 wysoka kultura osobista,
 wytrwałość i cierpliwość.
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WAŻNE:
11

Specjalista psychoterapii uzależnień to zawód wymagający specyficznej umiejętności kontenerowania
16
i odraczania emocji – oznacza to dla osób wykonujących ten zawód konieczność treningu w obszarze
rozpoznawania i kontrolowania emocji oraz poszukiwań osobistych, zindywidualizowanych sposobów
regeneracji sił i odreagowania emocji.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Wykonywanie zawodu specjalista psychoterapii uzależnień wymaga dobrego stanu ogólnego
zdrowia, wysokiego poziomu opanowania emocjonalnego, umiejętności komunikacji w sytuacjach
trudnych, odporności na stres, wypalenie zawodowe i przemęczenie.
Przeciwskazaniem do pracy jako specjalista psychoterapii uzależnień są zaburzenia psychiczne,
których przebieg utrudnia lub uniemożliwia bieżącą relację terapeutyczną oraz realistyczną ocenę
skutków swoich działań, w tym własne, aktywne uzależnienie.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Kandydat do pracy w zawodzie specjalista psychoterapii uzależnień powinien:
 ukończyć studia lekarskie lub pielęgniarskie, lub
 ukończyć studia magisterskie na co najmniej jednym z kierunków:
 psychologia,
 pedagogika,
 pedagogika specjalna i resocjalizacyjna,
 socjologia,
 resocjalizacja,
 nauki o rodzinie,
 teologia,
 filozofia.
Ukończenie powyżej wymienionych studiów uprawnia do rozpoczęcia akredytowanego szkolenia1.
Szkolenie może być akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA)17 lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii12. Ukończenie
jednego z tych szkoleń jest wymagane do podjęcia pracy w zawodzie specjalista terapii uzależnień.
WAŻNE:
Akredytacje dla szkół przyznawane są na czas określony, a aktualna lista akredytowanych szkoleń jest
dostępna na stronie www.parpa.pl i www.narkomania.gov.pl

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Do rozpoczęcia pracy w zawodzie specjalista psychoterapii uzależnień wymagane jest:
 posiadanie tytułu magistra co najmniej jednego z kierunków studiów: psychologia, pedagogika,
pedagogika specjalna i resocjalizacyjna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia
filozofia lub tytułu lekarza oraz
7
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co najmniej uzyskanie statusu osoby uczestniczącej w procesie certyfikacji (podczas I etapu
szkolenia akredytowanego).

Kolejnym etapem zdobywania uprawnień zawodowych jest uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego
kwalifikacje (po egzaminie, do którego można przystąpić po odbyciu stażu – II etap szkolenia
i superwizji – III etap szkolenia). Prawo do wykonywania zawodu ma osoba posiadająca ważny ww.
status (PARPA nadaje go na 5 lat, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – na 4 lata)
lub certyfikat (w obu wypadkach bezterminowy).
Zaleca się, choć nie ma takiego wymogu formalnego, by specjalista psychoterapii ukończył terapię
własną.
WAŻNE:
Identyczne uprawnienia zawodowe uzyskuje się w wyniku dwóch różnych ścieżek kształcenia. Od 5 sierpnia
2018 roku tytuł specjalista psychoterapii uzależnień daje zarówno szkolenie akredytowane i egzamin
prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), jak i szkolenie
akredytowane i egzamin prowadzony przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (wcześniej
egzamin w tej instytucji dawał certyfikat specjalisty terapii uzależnień).
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Specjalista psychoterapii uzależnień powinien stale rozwijać się, biorąc udział w szkoleniach
i konferencjach z zakresu uzależnień, psychologii, psychoterapii itp. Jego praca powinna być
poddawana stałej superwizji.
W ramach awansu zawodowego specjalista psychoterapii uzależnień może pełnić funkcję kierownika
w placówkach leczenia uzależnień (wymagane jest posiadanie certyfikatu specjalisty i co najmniej
5 lat stażu pracy w zawodzie).
W toku rozwoju zawodowego, specjalista psychoterapii uzależnień może podejmować szkolenie
z zakresu psychoterapii w różnych nurtach i modalnościach14, uzyskać certyfikat psychoterapeuty,
uzyskać tytuł superwizora (po wypełnieniu stosownych wymogów formalnych i merytorycznych).
Możliwości potwierdzania kompetencji
Kompetencje w zawodzie specjalista psychoterapii uzależnień potwierdza Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Instytucje te nadają również tytuł superwizora potwierdzony wpisem na listę osób uprawnionych do
prowadzenia superwizji.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

8
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie specjalista psychoterapii uzależnień może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Specjalista zdrowia publicznego
Psychoterapeuta
Psychotraumatolog
Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

229102
229104
229905
229910
235920

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie specjalista psychoterapii uzależnień wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Planowanie pracy, konstruowanie programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
Z2 Prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych na temat uzależnień i współuzależnienia.
Z3 Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem/klientem.
Z4 Diagnozowanie na potrzeby opracowania planu terapii/leczenia.
Z5 Opracowywanie celów i planów psychoterapii dostosowanych do potrzeb i możliwości
pacjenta/klienta.
Z6 Prowadzenie pracy psychoterapeutycznej grupowej i/lub indywidualnej.
Z7 Prowadzenie dokumentacji merytorycznej/leczniczej.
Z8 Monitorowanie i ewaluacja planów terapeutycznych.
Z9 Autoanalizowanie pracy podczas superwizji.
Z10 Doskonalenie własnych umiejętności i poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

3.2. Kompetencja zawodowa
i psychoedukacyjnych

Kz1:

Prowadzenie

działań

psychoprofilaktycznych

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie działań psychoprofilaktycznych i psychoedukacyjnych
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Planowanie pracy, konstruowanie programów profilaktycznych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Znaczenie i specyfikę profilaktyki pierwszo-,
19
drugo- i trzeciorzędowej ;
Mechanizmy przebiegu poszczególnych typów
uzależnień i ich klasyfikację;
Zasady prowadzenia działań profilaktycznych
i psychoedukacyjnych;
Techniki pracy z grupą terapeutyczną;
Strategie profilaktyczne, lecznicze
i rehabilitacyjne w psychoterapii uzależnień;
Zasady i standardy konstruowania strategii






9

Stosować i uwzględniać w konstruowaniu
programów profilaktycznych różne stopnie
działań profilaktycznych;
Dostosowywać programy profilaktyczne do
poszczególnych typów uzależnień;
Stosować adekwatne strategie w planowaniu
psychoterapii uzależnień i rehabilitacji osób
uzależnionych i ich rodzin;
Stosować i uwzględniać w konstruowaniu
programów profilaktycznych techniki pracy
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profilaktycznych, terapeutycznych
i rehabilitacyjnych.





z grupą;
Określać i stosować zasady i standardy
konstruowania strategii profilaktycznych
i rehabilitacyjnych w psychoterapii uzależnień;
Konstruować programy profilaktyczne
z zakresu psychoterapii uzależnień, planować
pracę profilaktyczną.

Z2 Prowadzenie zajęć edukacyjnych i psychoprofilaktycznych na temat uzależnień
i współuzależnienia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody i zasady pracy indywidualnej i grupowej
w obszarze profilaktyki uzależnień;
Zasady i metody z zakresu komunikacji
i kontaktów interpersonalnych;
Klasyfikację i rodzaje konfliktów
interpersonalnych i sposoby ich rozwiązywania;
Zasady i standardy konstruowania narzędzi
profilaktycznych;
Relacje panujące w grupie, metody identyfikacji
potrzeb grupy, przebieg procesu grupowego.







Planować pracę grupy w obszarze profilaktyki
i terapii uzależnień;
Nawiązywać kontakt z pacjentem/klientem
i grupą uczestników zajęć edukacyjnych
i profilaktycznych;
Diagnozować i rozwiązywać konflikty i trudne
sytuacje w grupie uczestników zajęć;
Planować i wdrażać zadania służące integracji
grupy i budowaniu poczucia bezpieczeństwa;
Dobierać/wypracowywać i wdrażać
wypracowane narzędzia profilaktyczne w terapii
uzależnień.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie psychoterapii uzależnienia
i współuzależnienia
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem/klientem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Procedury, zasady i standardy pierwszego
kontaktu, nawiązywania oraz budowania relacji
terapeutycznej;
Potrzeby i motywację osób uzależnionych;
Przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania i
leczenia uzależnień;
Zasady etyczne w terapii uzależnień.






Postępować zgodnie z procedurami i zasadami
nawiązywania kontaktu terapeutycznego;
Rozumieć potrzeby pacjenta/klienta i wspierać
jego motywację do zgłoszenia się na
psychoterapię;
Stosować przepisy prawne dotyczące
przeciwdziałania i leczenia uzależnień;
Postępować zgodnie z zasadami etyki w terapii
uzależnień.

Z4 Diagnozowanie na potrzeby opracowania planu terapii/leczenia
WIEDZA – zna i rozumie:



UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



31

Metody prowadzenia wywiadu klinicznego na
potrzeby diagnozy;
Klasyfikację zaburzeń psychicznych i zaburzeń
8
7
zachowania ICD – 10 , pomocniczo DSM V ;

10

Prowadzić wywiad kliniczny;
Stawiać diagnozę zgodnie z klasyfikacją
zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
ICD – 10;
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Zasady diagnozy problemowej na potrzeby
psychoterapii;
Narzędzia diagnostyczne stosowane
w psychoterapii uzależnień;
Metody diagnozy (rozpoznania problemów)
członków rodzin osób uzależnionych
(współuzależnienie i dda).



Przeprowadzać diagnozę problemową na
potrzeby dalszego postępowania
psychoterapeutycznego;
Różnicować potrzeby psychoterapeutyczne
osób tzw. współuzależnionych i tych, które
zgłaszają się na psychoterapię jako dda.

Z5 Opracowanie celów i planów psychoterapii dostosowanych do potrzeb i możliwości
pacjenta/klienta
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Typologię uzależnień;
Teorie dotyczące genezy, przebiegu
i psychoterapii uzależnień;
Metody pracy z osobami uzależnionymi
w zależności od celu psychoterapii (pełna
abstynencja, redukcja szkód, w tym terapia
substytucyjna, programy ograniczania picia);
Metody i środki indywidualnej pomocy
terapeutycznej;
Metody i środki terapii grupowej,
z uwzględnieniem dynamiki grupy i jej
oddziaływania na uczestników;
Wpływ uzależnienia na rodzinę (długoi krótkofalowy) – współuzależnienie i dda.






Planować psychoterapię z wykorzystaniem
różnych narzędzi diagnostycznych;
Planować psychoterapię dostosowaną do
potrzeb pacjenta/klienta;
Opracowywać cele psychoterapii;
Dostosowywać metody pracy odpowiednio do
celu terapii;
Uwzględniać w pracy psychoterapeutycznej
rodzinę pacjenta/klienta zarówno w kontekście
psychoterapii osoby uzależnionej
(wsparcie/brak wsparcie), jak i motywowania
członków rodziny do podjęcia własnej
psychoterapii.

Z6 Prowadzenie pracy psychoterapeutycznej, grupowej i/lub indywidualnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










System pomocy osobom uzależnionym
i członkom ich rodzin – specyfikę ofert;
Zjawiska zachodzące w psychoterapii ze
szczególnym uwzględnieniem relacji
terapeutycznej;
Specyfikę przebiegu procesu terapeutycznego
indywidualnego i grupowego;
Rolę psychoterapeuty, prawa pacjenta/klienta.






Diagnozować pacjentów w zakresie trudności
behawioralnych, poznawczych, emocjonalnych
i społecznych związanych z uzależnieniem,
współuzależnieniem lub tzw. syndromem dda;
Przedstawiać propozycje dotyczące możliwej
pomocy osobom uzależnionym,
współuzależnionym i dda;
Stosować adekwatne interwencje
9
terapeutyczne ;
Rozpoznawać etapy przebiegu psychoterapii.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Weryfikowanie efektów własnej pracy, wiedzy
i kompetencji
Kompetencja zawodowa Kz3: Weryfikacja efektów własnej pracy, wiedzy i kompetencji obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.

11
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Z7 Prowadzenie dokumentacji merytorycznej/leczniczej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady formalne prowadzenia dokumentacji
merytorycznej/leczniczej;
Standardy merytoryczne dokumentowania
przebiegu psychoterapii;
Wymogi etyczne dotyczące dokumentowania
psychoterapii;
Podstawy prawne dostępu do dokumentacji
pacjenta/klienta i innych osób uprawnionych.





Prowadzić zapisy w dokumentacji
merytorycznej/leczniczej ;
Różnicować ważność poszczególnych
elementów zapisu;
Nie przekraczać własnych uprawnień w zapisie;
Zapisywać przebieg sesji w zgodzie ze
znajomością przepisów prawa o dostępie do
dokumentacji.

Z8 Monitorowanie i ewaluacja planów terapeutycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Strukturę procesu psychoterapii;
Metody, techniki, narzędzia do ewaluacji
i monitoringu procesu psychoterapii ze
szczególnym uwzględnieniem oceny efektów
psychoterapii z perspektywy pacjenta/klienta i
psychoterapeuty;
Harmonogram, plan działań monitorujących
i ewaluacyjnych procesu psychoterapii;
Plan, program naprawczy procesu psychoterapii
wynikający
z wniosków i rekomendacji.







Planować proces monitoringu i ewaluacji
procesu psychoterapii uzależnień;
Stosować wybrane narzędzia ewaluacyjne
i monitorujące w psychoterapii uzależnień;
Przeprowadzać monitoring i ewaluację;
Wyciągać wnioski z przeprowadzonej ewaluacji
– wdrażać działania doskonalące, naprawcze,
weryfikujące proces psychoterapii;
Dokonywać oceny efektywności i skuteczności
działań doskonalących podczas procesu
psychoterapii.

Z9 Autoanalizowanie pracy podczas superwizji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Ryzyko i obciążenia psychofizyczne w terapii
uzależnień;
Znaczenie superwizji;
Przebieg procesu superwizyjnego jako tzw.
procesu równoległego do procesu psychoterapii;
10
Wagę konstruktywnej krytyki ;








Oceniać ryzyko i obciążenia psychofizyczne
w terapii uzależnień;
Dokonywać analizy własnej pracy;
Opisywać prowadzone przez siebie procesy
psychoterapii z perspektywy klinicznej
13
i z metapoziomu ;
Patrzeć na siebie w relacji, poprzez pryzmat
świadomości własnych reakcji na
klienta/pacjenta;
Przyjmować krytykę z gotowością do
wprowadzania zmian we własnej pracy.

Z10 Doskonalenie własnych umiejętności i poszerzanie wiedzy specjalistycznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Znaczenie uczenia się przez całe życie
w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień;
Konieczność śledzenia najnowszych trendów
i badań naukowych w obszarze uzależnień,
psychoterapii i psychologii w ogóle;
Zagrożenia mogące skutkować wypaleniem



12

Gospodarować czasem tak, aby pozostała w nim
przestrzeń na uczestniczenie w szkoleniach,
konferencjach, warsztatach rozwojowych itp.;
Szukać i pozyskiwać nową wiedzę z zakresu
uzależnień, psychoterapii i dziedzin
pokrewnych;
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zawodowym.



Integrować pozyskaną wiedzę z różnych dziedzin
nauki;
Poszerzać swoje umiejętności praktyczne
w zakresie przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień powinien posiadać kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:











Ponoszenia odpowiedzialności za działania o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym,
społecznym, diagnostycznym oraz terapeutycznym na rzecz osób uzależnionych i ich środowiska
życia.
Komunikowania się zarówno z pacjentami/klientami, jak i współpracownikami w sposób otwarty,
asertywny3, w oparciu o tolerancję i życzliwości.
Dokonywania krytycznej oceny swoich działań wykonywanych w ramach współpracy zespołowej
oraz przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki.
Przestrzegania zasad określonych w standardach etycznych i normach zawodowych: uczciwości,
rzetelności, poufności oraz zapobiegania konfliktom interesów w realizacji usługi.
Współpracowania z innymi osobami w realizacji usług terapeutycznych.
Dystansowania się od własnych przyzwyczajeń i schematów działania, w tym od prowadzenia
z pacjentem/klientem dialogu na temat osobistych wartości, przekonań i światopoglądu.
Koncentrowania się na praktycznych rezultatach rozwojowych osiąganych przez klienta.
Przyjmowania współodpowiedzialności za proces wspierania pacjenta/klienta w kontekście
osiągnięcia celów rozwojowych.
Oceniania i korekty własnych postaw i zachowań podczas procesu psychoterapeutycznego,
w tym do ciągłego przeglądu własnych osiągnięć i oddziaływania na pacjentów/klientów.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania
i podwyższania swoich kwalifikacji i doskonalenia warsztatu pracy psychoterapii uzależnień.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
specjalista psychoterapii uzależnień.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu specjalista psychoterapii uzależnień

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie specjalista psychoterapii uzależnień nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
W procesie nauki i certyfikacji w zawodzie specjalista psychoterapii uzależnień oczekuje się pracy
z pacjentami/klientami już na wstępnym etapie nauki zawodu. Tym samym bardzo często pracę w
tym zawodzie rozpoczyna się od wolontariatu i bezpłatnych staży.
Placówkami leczenia uzależnień, które zatrudniają specjalistów psychoterapii uzależnień, są:
 ambulatoria,
 oddziały dzienne,
 całodobowe oddziały terapeutyczne,
 oddziały leczenia zespołów abstynencyjno-detoksykacyjnych,
 hostele.

14
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Specjalista psychoterapii uzależnień może także pracować w:
 placówkach oświatowych i edukacyjnych,
 ośrodkach szkolno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
 innych placówkach (w tym gabinetach i ośrodkach prywatnych, fundacjach i stowarzyszeniach
oferujących pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych), do których zgłaszają się osoby uzależnione, osoby używające szkodliwie lub
w sposób ryzykowny substancji psychoaktywnych, osoby uzależnione behawioralnie i rodziny
osób uzależnionych.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
W ramach krajowego systemu edukacji, kandydaci do pracy w zawodzie specjalista psychoterapii
uzależnień po ukończeniu studiów na uczelniach wyższych (na kierunkach psychologia, pedagogika,
pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia) mogą kształcić
się w instytucjach akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
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Szkolenie
Specjalista psychoterapii uzależnień może doskonalić się zawodowo podczas:
 konferencji,
 studiów podyplomowych,
 szkoleń organizowanych przez instytucje,
 superwizji.
Jako dodatkowe szkolenie należy także traktować szkoły psychoterapii (4 lata), afiliowane przy
towarzystwach i stowarzyszeniach psychoterapeutycznych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne osób pracujących w zawodzie specjalista terapii
uzależnień wynosi z reguły od 2750 zł do 3930 zł brutto (co drugi specjalista otrzymuje
wynagrodzenie w tym przedziale). Mediana poziomu miesięcznego wynagrodzenia w tym zawodzie
wynosi 3300 zł brutto.
Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ m.in. czynniki takie, jak: wielkość firmy (np. Zakładu Opieki
Zdrowotnej), kapitał firmy, wykształcenie, staż pracy, region zatrudnienia.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie specjalista terapii uzależnień możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza samodzielnego poruszania się,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
 poruszających się na wózkach inwalidzkich (05-R) – pod warunkiem zniesienia barier
architektonicznych,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O) – pod warunkiem stosowania szkieł korekcyjnych
zapewniających ostrość widzenia,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego oraz/lub jest zorganizowana jest w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnomedycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.



Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).
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Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1878).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1-8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji
personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących
świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad
uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami
publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
uzależnień (Dz. U. Nr 132, poz. 931).
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Brzeziński J., Chyrowicz B., Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu psychologa.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Chodkiewicz J., Gąsior K. (red.): Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu. Difin, Warszawa
2013.
Connors G.J. i in.: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
Czabała J.C.: Czynniki leczące w psychoterapii. Wydanie IV. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2016.
Gąsior K.: Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci
alkoholików. Difin, Warszawa 2012.
Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J.C. (red): Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla
terapeutów. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2012.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Wyd. II. Uniwersyteckie
Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, IPiN, Kraków 2000.
Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna psychoterapia uzależnień – teoria
i praktyka. IPZ PTP, Warszawa 2006.
Miller P.M. (red.): Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A.: Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Wawerska-Kus M.J.: Dzieciństwo bez dzieciństwa. Dywiz, Warszawa 2009.
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Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:












Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal gromadzący artykuły z czasopism branżowych: http://www.psychologia.edu.pl
Portal z artykułami i wypowiedziami ekspertów z dziedziny uzależnień:
http://www.psychologia.net.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Strona czasopisma „Charaktery” https://charaktery.eu
Strona Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: http://www.narkomania.gov.pl/portal
Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl
Strona Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży https://116111.pl/problemy/czym-jestuzaleznienie,aid,105
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Akredytowane
szkolenie

Szkolenie równoważne ze studiami
podyplomowymi, dające uprawnienia do
wykonywania zawodu. Instytucjami akredytującymi
są Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (aktualnie 6 szkół) i Krajowe Biuro Do
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (aktualnie
8 szkół).

www.parpa.pl
www.narkomania.gov.pl
[dostęp: 31.10.2018]

2

Aktywne słuchanie

Narzędzie stosowane podczas rozmowy.
Charakteryzuje się okazywaniem rozmówcy
szacunku, akceptacji. Powstrzymywanie się od
ocen, rad.

Kurcz I., Skarżyńska K. (red.):
Słownik psychologii, Wyd. I.
Wyd. Scholar, Warszawa 2002
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3

Asertywna komunikacja

Komunikacja oparta na postawie asertywnej,
oznaczającej posiadanie i wyrażanie własnego
zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji
i postaw, w granicach nienaruszających praw
i psychicznego terytorium innych osób oraz
własnych, bez zachowań agresywnych i uległych,
a także obrona własnych praw w sytuacjach
społecznych.

Kurcz I., Skarżyńska K. (red.):
Słownik psychologii, Wyd. I.
Wyd. Scholar, Warszawa 2002

4

Autoanaliza,
autorefleksja

Zdolność do rozpatrywania własnych przeżyć,
czynów, analiza własnych zachowań, by dostrzec
często niezauważane motywy swoich działań.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Brzeziński J., Chyrowicz B.,
Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu
psychologa. PWN, Warszawa
2008; Czabała J.C.: Czynniki
leczące w psychoterapii. PWN,
Warszawa 2002

5

Dda

To osoba, która wyrastała w rodzinie z problemem
uzależnień, co w znaczny sposób wpłynęło na jej
funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Definicja na podstawie:
Wawerska-Kus M.J.:
Dzieciństwo bez dzieciństwa.
Dywiz, Warszawa 2009 i Gąsior
K.: Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy
psychiczne dorosłych dzieci
alkoholików. Difin, Warszawa
2012

(Dorosłe dziecko
alkoholika)

6

Diagnoza
nozologiczna

Diagnoza objawowa lub kierunkowa – diagnoza
potwierdzająca lub wykluczająca daną chorobę
poprzez badanie występowania lub nie, jej
objawów. Kryteria diagnostyczne używane
w Europie, zawarte są w ICD – 10.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kowalik S., Brzeziński J.:
Diagnoza kliniczna. W: Sęk H.
(red.): Społeczna psychologia
kliniczna. T. 2. Wyd. 4. PWN,
Warszawa 2000

7

DSM V

Aktualna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
która została opublikowana 18 maja 2013 roku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki, na
podstawie: Kryteria
diagnostyczne zaburzeń
psychicznych DSM-5. Wyd. 5.
Ezra Urban & Partners,
Wrocław 2018

(Diagnostic and
Statistical Manual
of Mental Disorders –
Diagnostyczny i
statystyczny podręcznik
zaburzeń psychicznych )
8

ICD – 10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
(International Statistical i Problemów Zdrowotnych ICD-10
Classification of Diseases – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej
używany w Europie.
and Related Health
Problems)

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.psychologia.edu.p
l/slownik/id.icd-10/i.html
[dostęp: 31.10.2018]

9

Interwencja
terapeutyczna

Praktyczna umiejętność odnoszenia się do treści
wypowiadanych przez pacjenta/klienta w taki
sposób, aby wywołać w nim refleksję i wzbudzić
motywację do zmiany.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Czabała J.C.: Czynniki leczące
w psychoterapii. PWN,
Warszawa 2002

10

Konstruktywna krytyka

Rodzaj krytyki, która charakteryzuje się tym, że
osoba krytykująca przedstawia lub sugeruje
jednocześnie sposób lub sposoby rozwiązania
problemu poddanego krytyce.

Król-Fijewska M.: Trening
asertywności: scenariusz
i wykłady. Instytut Psychologii
Zdrowia PTP, Warszawa 1993
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11

Kontenerowanie
emocji

Umiejętność zawierania w sobie i mieszczenia
uczuć, myśli pacjenta/klienta, przyjmując je
z dobrodziejstwem inwentarza; umiejętność ta,
polega na zwróceniu ich w znośnej dla pacjenta
/klienta formie jako interpretacji lub innej
interwencji, poprzez monitorowanie i analizę ich w
sobie przez terapeutę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podst.
Brzeziński J., Chyrowicz B.,
Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu
psychologa. PWN, Warszawa
2008; Czabała J.C.: Czynniki
leczące w psychoterapii. PWN,
Warszawa 2002

12

Krajowe Biuro Do
Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii

Instytucja, której celem jest wdrażanie
i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania
narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie
używania środków odurzających i substancji
psychotropowych. Podstawowymi dokumentami
określającymi cele, zadania oraz obszar działań
administracji rządowej oraz jednostek samorządu
terytorialnego w tym zakresie są: Ustawa z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(tk. Dz.U. z 2019 r. poz. 852) oraz Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii wyznaczający cele i
kierunki działań na kolejne lata.

http://www.narkomania.gov.p
l/portal?id=104822
[dostęp: 31.10.2018]

13

Metapoziom
rozumienia
pacjenta/klienta

Zgodnie z przedrostkiem „meta” – to wyższy,
szerszy poziom rozumienia problemów
pacjenta/klienta i jego funkcjonowania. W pracy
psychoterapeuty chodzi o umiejętność spojrzenia
na pacjenta z różnych perspektyw (narracja
pacjenta, własne wrażenia i odczucia w relacji,
wiedza teoretyczna i kliniczna, doświadczenie
z innymi pacjentami) oraz zintegrowania tych
perspektyw i sformułowania uogólnień oraz
wniosków szczegółowych (synteza i analiza).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/sjp/meta;2
567600.html
[dostęp: 31.10.2018]

14

Modalność

Kierunek psychoterapeutyczny; uznano, że
w Polsce istnieje obecnie 26 modalności, które
można pogrupować w 7 większych grup w oparciu
o podstawowy paradygmat teoretyczny:
 humanistyczne
 pracy poprzez ciało (body-work)
 hipnoterapeutyczne i postericksonowskie
 wywodzące się z psychoanalizy
 integratywne
 systemowe
 poznawcze i behawioralne.

http://www.psychoterapiapolska.org/modalnosci-czylikierunki-psychoterapii
[dostęp: 31.10.2018]

15

Niewerbalny
komunikat

Główne źródło informacji o emocjach i uczuciach,
uzupełniające, podkreślające to, co przekazujemy za
pomocą słów; komunikat niewerbalny uśmiech czy
gest, ton głosu itp. Dzięki sygnałom niewerbalnym
możemy wzmocnić przekaz słowny, uczynić go
bardziej czytelnym dla odbiorcy.

Matusewicz Cz.: Komunikacja
niewerbalna. „Przegląd
Psychologiczny" nr 2/1979

16

Odraczanie emocji

Umiejętność oparta na samokontroli, umożliwiająca
nieuleganie impulsom i prawidłowe rozpoznanie
warunków korzystnych i bezpiecznych do wyrażenia
emocji, panowanie nad sobą. Umiejętność tę
przypisuje się osobom dojrzałym emocjonalnie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Brzeziński J., Chyrowicz B.,
Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu
psychologa. PWN, Warszawa
2008; Czabała J.C.: Czynniki
leczące w psychoterapii. PWN,
Warszawa 2002

23

INFORMACJA O ZAWODZIE – Specjalista psychoterapii uzależnień 229906

17

Państwowa Agencja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Instytucja, która jest specjalistyczną agendą
rządową (państwowa jednostka budżetowa) łączącą
profesjonalną działalność usługową (szkolenia,
ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych
technologii oddziaływań, publikacje itp.)
z zadaniami administracyjno-koordynacyjnymi (prace legislacyjne, nadzór nad
lecznictwem odwykowym, interwencje,
opracowywanie standardów usług, zlecanie
i finansowanie zadań, prowadzenie baz danych).

http://www.parpa.pl/index.ph
p/parpa-kontaktinformacje/cele-i-zadania
[dostęp: 31.10.2018]

18

Patologiczny hazard

Uzależnienie od grania – możemy mówić o nim
wtedy, gdy uprawianie hazardu staje się
najważniejsze w życiu człowieka, zaczyna
dominować w jego myśleniu, w uczuciach oraz
w zachowaniu, powstają w związku z tym szkody,
a w chwili zaprzestania grania pojawiają się objawy
odstawienia (pogorszenia samopoczucia).

Wojewódzka B.: Diagnoza
patologicznego hazardu.
„Świat Problemów” nr 5/2012

19

Profilaktyka pierwszo-,
drugo-, trzeciorzędowa

Odpowiednie działania zapobiegające chorobie
bądź jej skutkom adresowane do całej społeczności,
grupy podwyższonego ryzyka i grupy wysokiego
ryzyka.
 Profilaktyka pierwszorzędowa to działania
obejmujące całą populację, w szczególności
osoby młode, zanim pojawią się u nich
zachowania ryzykowne związane
z uzależnieniem.
 Profilaktyka drugorzędowa – działania
obejmujące osoby z przyczyn
osobowościowych i rodzinnych zagrożone
uzależnieniem, a także takie, które
podejrzewamy lub, o których wiemy, że mają
kontakty z narkotykami lub alkoholem.
 Profilaktyka trzeciorzędowa to leczenie i
wsparcie procesu terapeutycznego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://bip.wco.pl/?cid=18
[dostęp: 31.10.2018]

20

Psychoedukacja

Podstawowa edukacja w zakresie zaburzeń
psychicznych i emocjonalnych, np. uświadamianie
pacjentowi/klientowi i jego rodzinie, bliskim, czym
jest choroba, na czym polega, jak sobie z nią radzić
itd.
Psychoedukacja jest ważnym elementem leczenia
zaburzeń psychicznych, w swej zaawansowanej
formie obejmuje również uczenie rodziny
pacjenta/klienta pewnych umiejętności,
sprzyjających jego powrotowi do zdrowia (np.
radzenie sobie ze stresem, wiedza o lekach i ich
podawaniu itp.).

http://www.psychologia.net.pl
/slownik.php?level=193
[dostęp: 31.10.2018]

21

Psychoterapia

Forma oddziaływań psychospołecznych, która ma
na celu korektę zaburzeń przeżywania i zachowania,
ma usunąć objawy i przyczyny choroby, w tym
cechy osobowości powodujące zaburzenia
przeżywania. Oddziaływania te, wpływające na stan
czynnościowy narządów, przeżywanie i zachowanie
poprzez zmianę procesów psychicznych chorego, są
wywierane w relacji interpersonalnej między
dwoma osobami lub w grupie, w której
psychoterapeuta równocześnie leczy kilka osób.

Czabała J. C.: Czynniki leczące
w psychoterapii. PWN,
Warszawa 2010
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22

Reaktywność
temperamentalna

Tendencja do intensywnego reagowania na bodźce
wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej
wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej.
Jedna z sześciu cech temperamentu
wyodrębnionych przez Bogdana Zawadzkiego
i Jana Strelaua. W zawodzie specjalisty terapii
uzależnień pożądana jest niska reaktywność.

Strelau J.: Temperament jako
regulator zachowania:
z perspektywy półwiecza
badań. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2006

23

Substancja
psychoaktywna

Substancja chemiczna (związek chemiczny)
oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez
bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego
efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju,
świadomości i zachowania.

www.narkomania.gov.pl
[dostęp: 31.10.2018]

24

Superwizja

Formalny proces profesjonalnego wsparcia
psychoterapeuty, zapewniający stały rozwój jego
umiejętności i postaw, podnoszący efektywność
praktyki terapeutycznej dający lepsze zrozumienie
pacjenta/klienta oraz systemów, w jakich
funkcjonuje. Jest realizowany poprzez interaktywną
refleksję, konstruktywną ewaluację oraz dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem. Ma formę regularnych
spotkań indywidualnych lub grupowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podst.
Brzeziński J., Chyrowicz B.,
Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu
psychologa. PWN, Warszawa
2008; Czabała J.C.: Czynniki
leczące w psychoterapii. PWN,
Warszawa 2002

Superwizja prowadzona jest przez superwizora
(specjalistę posiadającego wieloletnie doświadczenie
i mającego przygotowanie do prowadzenia procesów
superwizyjnych).
25

Uzależnienie

Nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego
i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym
lub stałym przymusem wykonywania określonej
czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji
chemicznej. Termin „uzależnienie” jest stosowany
m.in. w odniesieniu do takich zaburzeń
psychicznych, jak uzależnienie od narkotyków
(narkomanii), leków (lekomanii), alkoholu
(alkoholizmu), czy papierosów. W szerszym
rozumieniu termin „uzależnienie” stosowany także
w odniesieniu do wielu innych przymusowych
zachowań patrz: uzależnienie behawioralne (np. od
gier komputerowych.

Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.: Integracyjna
psychoterapia uzależnień
– teoria i praktyka. IPZ PTP,
Warszawa 2006

26

Uzależnienie
behawioralne

Termin stosowany w odniesieniu do wielu
przymusowych zachowań, m.in. kompulsywnych
zakupów, oglądania telewizji, seksu, masturbacji,
korzystania z gier hazardowych lub
komputerowych, czy też nadmiarowego korzystania
z internetu. Współczesna psychologia traktuje
pojęcie „uzależnienie” szeroko i zakłada, że może
ono obejmować także inne czynności, nad
wykonywaniem których dana osoba utraciła
kontrolę.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Rowicka M.: Uzależnienia
behawioralne. Terapia
i profilaktyka. Krajowe Biuro
do spraw Przeciwdziałania
Narkomanii, Warszawa 2015

27

Werbalny komunikat

Przekaz słowny – mowa, która jest najbardziej
złożonym, subtelnym i specyficznie ludzkim
środkiem porozumiewania się. Słowa i ich znaczenia
są podstawowym sposobem porozumiewania się.

Matusewicz Cz.: Komunikacja
niewerbalna. „Przegląd
Psychologiczny" nr 2/1979
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28

Współuzależnienie

Zespół nieprawidłowego przystosowania się do
sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu
sposobu ograniczenia uzależnienia partnera, osoba
współuzależniona nieświadomie przejmuje
odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie.
Nie jest to choroba. U części osób
współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na
stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub
zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie
diagnozuje się wyłącznie u osób dorosłych, które
formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie
z problemem uzależnieniem od alkoholu partnera.

http://www.parpa.pl/index.ph
p/rodzinadzieci/wspoluzaleznienie
[dostęp: 31.10.2018]

29

Wydolność
temperamentalna

Inaczej wytrzymałość emocjonalna – jedna z sześciu
cech temperamentu wyodrębnionych przez
Bogdana Zawadzkiego i Jana Strelaua. W zawodzie
specjalisty terapii uzależnień pożądana jest wysoka
wydolność. Składają się na nią umiejętność
odraczania emocji, opanowanie i kontrola impulsów
(samokontrola).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Strelau J.: Temperament jako
regulator zachowania:
z perspektywy półwiecza
badań. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2006

30

Wypalenie zawodowe

Stan występujący, gdy praca przestaje dawać
satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać
zawodowo, czuje się przepracowany i
niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które
niegdyś sprawiało mu przyjemność. Jest to wynik
stresu występującego na skutek przepracowania.
Występuje najczęściej w zawodach wymagających
intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród
psychologów, pedagogów, lekarzy, kierowców
autobusu, nauczycieli, pielęgniarek i innych.

Tucholska S.: Christiny
Maslach koncepcja wypalenia
zawodowego: etapy rozwoju.
„Przegląd Psychologiczny”
nr 3/2001
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Wywiad kliniczny

Inaczej anamneza, wywiad anamnestyczny.
Rozmowa prowadzona z pacjentem/klienta w celu
pozyskanie informacji o nim i jego zaburzeniach. Ma
miejsce w procesie diagnozy, dotyczy: okoliczności
w jakich pojawił się po raz pierwszy objaw lub
objawy zaburzenia, ich nasilenie i zmiany przebiegu,
aktualnej sytuacji chorego oraz jego przeszłości,
motywacji do zgłoszenia się i podjęcia psychoterapii
lub leczenia w ogóle.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podst.
Krejtz K., Stemplewska-Żakowicz K.: Wywiad
psychologiczny w różnych
kontekstach praktycznych.
Pracownia Testów
Psychologicznych, Warszawa
2009
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Zebranie kliniczne

Spotkanie zespołu terapeutycznego, odbywające się
regularnie, mające na celu omówienie bieżącej
pracy z pacjentami/klienta w kontekście diagnozy,
monitorowania procesu terapeutycznego,
warunków organizacyjnych i merytorycznych pracy
z pacjentami/klienta.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podst.
Brzeziński J., Chyrowicz B.,
Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu
psychologa. PWN, Warszawa
2008
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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