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REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOLENIA DLA TERAPEUTÓW ŚRODOWISKOWYCH  
„warszawskiego Kursu Terapeuty Środowiskowego”, prowadzonego przez Polskie Towarzystwo 
na rzecz Psychologicznego Podejścia do Psychoz przy współpracy z Fundacją eFkropka.    
 
 
 
 

I. SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA SZKOLENIA 
 

o Szkolenie będzie odbywało się w formie comiesięcznych zjazdów 
weekendowych, poczynając od 25 marca 2023 roku.  

o Odbędzie się 18 zjazdów, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, 
sierpień) w roku 2023 i 2024. Ostatni zjazd w tej edycji szkolenia, zaplanowany 
jest na 13/15 grudnia 2024. W ramach tego zjazdu uczestnicy otrzymają 
zaświadczenia ukończenia kursu. Zaświadczenie to stanowić będzie 
podstawowy dokument* uprawniający do przystąpienia do egzaminu 
certyfikacyjnego. 

 
o Organizatorzy zapewniają możliwość odbycia 50 godzin terapii treningowej w 

formie grupy Balinta i uzyskanie certyfikatu jej ukończenia.  
o Udział w grupie Balinta jest nieobowiązkowy dla uczestników szkolenia i 

oddzielnie płatny. 
o Uczestnicy szkolenia mogą odbyć 50 godzin terapii treningowej w zakresie 

własnym i przed przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego przedłożyć 
kierownikowi koordynującemu szkolenie dokument potwierdzający odbycie 
terapii treningowej.  

o Organizatorzy szkolenia – kierownik koordynujący szkolenie i asystent 
koordynatora służą pomocą** w dostaniu się uczestników szkolenia na staż w 
rekomendowanych przez MZ ośrodkach stażowych:  

• 3 miesiące w akredytowanych ośrodkach oparcia społecznego  

• 2 miesiące na oddziale psychiatrycznym – całodobowym i dziennym 
o Pisemne potwierdzenie zakończenia w/w staży uczestnik szkolenia dostarcza 

kierownikowi koordynującemu szkolenie przed dopuszczeniem do egzaminu 
certyfikacyjnego.  

o Kierownik koordynujący szkolenie zbiera pełną dokumentację (listy obecności 
na wszystkich 18 zjazdach, odbycie 50 godzin terapii treningowej i odbycie 
staży, w wyżej podanym wymiarze czasu pracy) od uczestników szkolenia, 
stanowiącą podstawę do dopuszczenia każdego z uczestników szkolenia, do 
egzaminu certyfikacyjnego. 

o Organizatorzy szkolenia dopuszczają usprawiedliwione nieobecności na 
szkoleniu w wymiarze czasu nie przekraczającym 10 % czasu całego szkolenia. 
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II. ZASADY I SPOSÓB NABORU OSÓB DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 
 

Kwalifikacja uczestników szkolenia będzie prowadzona przez kierownika koordynującego 
szkolenie i asystenta koordynatora w siedzibie Fundacji eFkropka. 

 
        Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które: 

o posiadają wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami 

o mają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację, konieczne do pomagania 
osobom z zaburzeniami psychicznymi  

o odbędą rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem koordynującym szkolenia 
o podpiszą umowę z organizatorami szkolenia i dokonają opłaty za udział w szkoleniu 

 
 
 

III.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 
 

Uczestnik szkolenia ma prawo do: 
▪ uzyskania informacji dotyczącej organizacji szkolenia 
▪ otrzymania planu szkolenia  
▪ konsultacji z kierownikiem koordynującym szkolenie  
▪ przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  
▪ poszanowania godności własnej w różnych formach zajęć objętych szkoleniem  
▪ korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców 
▪ wyrażania opinii o organizacji i formie szkolenia oraz programie nauczania 

poprzez wypełnienie ustrukturyzowanej ankiety ewaluacyjnej, po każdym 
zjeździe i na zakończenie szkolenia 

▪ korzystania z pomieszczeń socjalnych w czasie uczestnictwa w szkoleniu 
▪ usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wysokości 10% łącznej liczby 

godzin szkolenia 
▪ zapoznania się z terminem i formą zaliczenia kursu oraz terminem i formą 

egzaminu końcowego, 
▪ egzaminu w innym terminie, wyznaczonym przez organizatora szkolenia w 

przypadku niemożliwości przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie, 
▪ ponownego przystąpienia do egzaminu, w przypadku niepomyślnego wyniku, 

w terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny Sekcji Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP 

• o miejscu i terminie egzaminu certyfikacyjnego uczestnik szkolenia 
jest powiadamiany nie później niż na 20 dni przed datą egzaminu 

▪ otrzymania w dniu rozpoczęcia szkolenia karty szkolenia, która z wymaganymi 
wpisami i zaliczeniami stanowi dowód ich odbycia 
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IV. UCZESTNIK SZKOLENIA MA OBOWIĄZEK: 

• przestrzegania regulaminu organizacyjnego szkolenia przedłożonego przez organizatora,  

• uczestniczenia i brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach objętych programem 
szkolenia i odbyci wymaganych staży 

• systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy 

• wywiązywania się z zadawanych prac oraz przygotowywania się do seminariów i warsztatów                                      

• uzyskania wymaganych wpisów w karcie szkolenia 

• zgłoszenia się w oznaczonym terminie w celu zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego 

• zbierania materiałów zalecanych przez wykładowców, koniecznych do realizacji programu 
nauczania 

• powiadomienia kierownika koordynującego szkolenie o absencji na zajęciach 

• dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników szkolenia oraz 
przestrzegania przepisów BHP  

• przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności i wolności innych 
uczestników szkolenia 

• zapoznania się z przepisami regulującymi odbywania staży 

• stosowania się do wskazówek i poleceń opiekuna stażu w realizacji powierzonych mu zadań, 

• prowadzenia na bieżąco i z należytą starannością dokumentacji dotyczącej szkolenia  
 

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA SZKOLENIA, WYKŁADOWCÓW, 
OPIEKUNÓW STAŻY 

Obowiązki kierownika kursu: 

Kierownikiem Merytorycznym Szkolenia jest Dr hab. n. med. Katarzyna Prot-Klinger  
posiadająca Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej wydany przez Sekcję Naukową Psychiatrii 

Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.  

 

Do zadań kierownika merytorycznego szkolenia należy:  

• dobór wykładowców i osób prowadzących warsztaty zgodnie z planem szkolenia 
umieszczonym na stronach MZ 

• nadzór merytoryczny nad prowadzonymi zajęciami 

• określenie wymagań i kryteriów zaliczenia kursu 
 

o Obowiązki kierownika koordynującego szkolenie: 
Kierownikiem koordynującym szkolenie jest lek. med. Katarzyna Lech posiadająca Certyfikat 
Specjalisty Terapii Środowiskowej wydany przez Sekcję Naukową Psychiatrii Środowiskowej i 
Rehabilitacji PTP.  
Do zadań kierownika koordynującego szkolenie należy: 

• sprawowanie nadzoru nad realizacją kursu i staży 

• sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji uczestników szkolenia 

• przedstawienie kandydatom do szkolenia celu, programu i organizacji szkolenia 

• pomaganie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i merytorycznych  

• udzielanie konsultacji uczestnikom szkolenia  

• współorganizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu certyfikacyjnego  

• prowadzenie ewaluacji kursu i przedstawienie jej wyników Zarządowi Głównemu Sekcji 
Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP  
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o Obowiązki wykładowcy:   

Wykładowcami są osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie realizowanego 
modułu szkolenia, których kompetencje potwierdza Kierownik Merytoryczny Szkolenia  
Dobór wykładowców i osób prowadzących warsztaty prowadzi Kierownik Merytoryczny Szkolenia. 
 
Do zadań wykładowcy należy: 

• współdziałanie z Kierownikiem Merytorycznym Szkolenia w przygotowaniu szczegółowego 
programu nauczania w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć, 

• przygotowywanie dla uczestników szkolenia niezbędnych materiałów dydaktycznych 

• zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i 
przekazanie treści dydaktycznych, 

• aktualizowanie treści programowych oraz prowadzenie zajęć zgodnie z programem w zakresie 
merytorycznym i metodycznym 

• potwierdzanie (wpisem do indywidualnej karty szkolenia uczestnika) obecności 
poszczególnych uczestników szkolenia na prowadzonych, przez siebie zajęciach  

 
o Prawa wykładowców:  
Wykładowcy prowadzący zajęcia mają prawo do: 

• rzetelnej informacji na temat procesu kształcenia 

• korzystania ze sprzętu i materiałów dydaktycznych będących w dyspozycji organizatora 
szkolenia 

• prowadzenia zajęć w pomieszczeniach spełniających normy ergonomii pracy i wymogi BHP 

• wprowadzania innowacji metodycznych do organizacji zajęć i nowości naukowych do 
programu nauczania (za zgodą Kierownika Merytorycznego Szkolenia) 

• zgłaszanie do kierownika koordynującego szkolenie wszelkich uwag dotyczących organizacji i 
przebiegu zajęć 

 
o Obowiązki opiekunów staży*** 

 
Opiekunem stażu powinien być merytoryczny pracownik akredytowanego, przez Ministerstwo 
Zdrowia, ośrodka środowiskowego lub oddziału psychiatrycznego, w którym odbywa się staż 
Ośrodek prowadzący staże musi posiadać akredytację MZ na prowadzenie staży w tym zakresie 
Do zadań opiekunów staży należy: 

• współpraca z kierownikiem koordynującym szkolenia w ustalaniu terminów odbywania staży 
przez poszczególnych uczestników szkolenia  

• zapewnianie warunków do realizacji programu zajęć praktycznych  

• instruktaż wstępny: zapoznanie z celem stażu, organizacją pracy, wyposażeniem, zasadami 
bezpieczeństwa pracy na stanowiskach, 

• instruktaż bieżący: organizacja i prowadzenie zajęć, kontrola ich prawidłowego przebiegu, 
indywidualne konsultacje 

• instruktaż końcowy: omówienie i podsumowanie zajęć, ocena uzyskanych wiadomości               i 
umiejętności, zaliczenie stażu 

• potwierdzanie (wpisem do indywidualnej kary szkolenia uczestnika) obecności poszczególnych 
uczestników szkolenia na konkretnym stażu z podaniem wymiaru czasu pracy w danym 
ośrodku stażowym. 
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VI.  SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KOŃCOWEGO:  

 
Egzamin zorganizowany będzie po zakończeniu szkolenia tj. na wiosnę 2025 (tak aby podchodzący do 
egzaminu, mieli czas na uzupełnienie niezbędnych godzin stażowych w akredytowanych ośrodkach 
stażowych). O dacie egzaminu certyfikacyjnego uczestnicy szkolenia zostaną poinformowani co 
najmniej na 20 dni przed terminem egzaminu. Termin egzaminu certyfikacyjnego będzie ogłoszony na 
stronie internetowej szkolenia.  
Organizator Szkolenia (kierownik koordynujący szkolenie) zwróci się do Zarządu Głównego Sekcji 
Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP z prośba o wyznaczenie terminu i składu komisji 
egzaminacyjnej. Kierownik koordynujący szkolenie będzie obecny w czasie egzaminu certyfikacyjnego.  
Dla osób którym, nie udałoby się pomyślnie zdać egzaminu certyfikacyjnego w wyznaczonym terminie 
zostanie wyznaczony kolejny termin egzaminu w okresie późniejszym. 
 
Egzamin certyfikacyjny będzie przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną, powołana przez Zarząd 
Główny Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego. 
 
Uczestnik szkolenia będzie dopuszczany do egzaminu certyfikacyjnego na podstawie kompletnej 
dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu. Uczestnik szkolenia składać będzie tą 
dokumentację na ręce Kierownika Koordynującego Szkolenie lub na ręce Asystenta Koordynatora  
sprawujących opiekę nad przebiegiem szkolenia. 
Egzamin końcowy będzie przeprowadzony w formie egzaminu ustnego.    
Egzamin dotyczyć będzie podstawowej wiedzy z psychopatologii i organizacji środowiskowego systemu 
oparcia społecznego, aspektów teoretycznych i praktycznych pracy z pacjentem w środowisku. 
 
Komisję egzaminacyjną powołuje Zarząd Główny Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i 
Rehabilitacji PTP. 
Skład komisji egzaminacyjnej: 

• przewodniczący komisji  

• sekretarz komisji  

• członek komisji 
 
Zadania Komisji Egzaminacyjnej: 

• przygotowywanie pytań do egzaminów 

• przeprowadzanie egzaminów 

• dokonywanie oceny osób egzaminowanych 

• sporządzanie protokołu z przebiegu egzaminów 

• wyniki egzaminu ogłaszane są na stronie internetowej Sekcji Naukowej Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP   

• uczestnik szkolenia, który zda egzamin z wynikiem pozytywnym otrzyma Certyfikat Terapeuty 
Środowiskowego uprawniający do podjęcia pracy w zawodzie Terapeuty Środowiskowego. 

• w przypadku niezdania egzaminu uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu 
poprawkowego w terminie późniejszym ustalonym przez organizatora szkolenia wraz z 
Zarządem Głównym Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP 
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VII. BAZA DYDAKTYCZNA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZ-
NYCH 

 
Baza do realizacji szkolenia 
Miejscem prowadzenia szkolenia będzie siedziba Fundacji eFkropka mieszcząca się przy  
ul. Ożarowskiej 61/lok. U4 w Warszawie.  

 

 
VIII. TERMIN, CZAS TRWANIA I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA 

 
Szkolenie będzie odbywało się w formie zjazdów weekendowych, poczynając od 23 marca 2023.   
Organizatorzy zaplanowali 18 comiesięcznych zjazdów, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, 
sierpień) w roku 2023 i 2024. Ostatni zjazd w tej edycji szkolenia, zaplanowany jest na 13/15 grudnia 
2024.  
Szkolenie będzie odbywało się w siedzibie Fundacji eFKropka przy ul. Ożarowskiej 61/lok u4,  
w Warszawie.  
 

IX.  WEWNĘTRZNY SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
Uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych po każdym 
wykładzie i każdym warsztacie. Na zakończenie każdego zjazdu ankiety te będą przekazywać na ręce 
Kierownika Koordynującego Szkolenie lub na ręce Asystenta Koordynatora. Opracowane wyniki ankiet 
ewaluacyjnych zostaną przedstawione Kierownikowi Merytorycznemu Szkolenia, wykładowcom i 
osobom prowadzącym warsztaty oraz Zarządowi Głównemu Sekcji Naukowej Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.  
 

 

 

 
 
 
* Warunkiem podejścia do egzaminu certyfikującego jest przedłożenie: 
 
1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu terapeuty środowiskowego 
 
2. Zaświadczenie o ukończeniu 50 godzin terapii treningowej: (jedno z poniższych)  
 

1) Grupy Balinta    
2) Treningu interpersonalnego – może być zrealizowany poza kursem  
3) Terapii własnej – może być zrealizowana poza kursem 

3. Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu staży, w łącznym wymiarze 5 miesięcy, w akredytowa-
nych ośrodkach.   

 

** Organizatorzy służą swoją pomocą w uzyskaniu, jednak nie gwarantują uczestnikom staży w 
rekomendowanych ośrodkach.   
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*** Zapis zamieszczono zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.     
 

 

ORGANIZATORZY:  

Polskie Towarzystwo na Rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do 

Psychoz z siedzibą w Warszawie (02-785) przy ul. Surowieckiego 8/160a 
KRS: 0000544650, NIP: 9512389141, REGON: 360864078 

przy współpracy z  

Fundacją eFkropka z siedzibą w Warszawie (01-416) przy ul. Ożarowskiej 
61 lok. U4. 

KRS: 0000382481, NIP: 9512336073, REGON: 142886373  
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