
INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM 

Nazwa  i adres ośrodka: 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień: 
1. Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i  Współuzależnienia  

ul.Wielicka 73, 30-552 Kraków  

2. Ośrodek Psychoterapii DDA  

ul. Erazma Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków 

Telefon kontaktowy: 517 656 462, email: grazynafranczak@kctu.pl 

Kierownik placówki: Agnieszka Litwa-Janowska 

Kierownik stażu: Agnieszka Litwa-Janowska 

Opiekunowie stażu: 1. Serafin Olczak,  
2. Agnieszka Duda,  
3. Marcelina Syposz,  
4. Katarzyna Janiso-Bączek,  
5. Rajmund Janowski,  
6. Katarzyna Dudzińska,  
7. Sara Maciejewska,  
8. Małgorzata Miarczyńska. 

Typ placówki stażowej 

 

Poradnia lub 
Oddział dzienny 

Ilość godzin udziału stażysty w 

zajęciach w ciągu 1 dnia 

Minimalnie 6 
Maksymalnie 10 

Sposób organizacji stażu W Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień będą realizowane dwie 
ścieżki stażu, jedna w ambulatorium, druga w oddziale dziennym. Przy 
wyborze ścieżki stażu będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
doświadczenie zawodowe, kompetencje oraz preferencje stażysty. 

Staż w ambulatorium: 

1) Staż trwa 2 tygodnie, zajęcia odbywają się od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00 z możliwą przerwą wynikająca z 
harmonogramu pracy KCTU.  

2) Staż odbywa się w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i 
Współuzależnienia (6 dni) oraz w Ośrodku Psychoterapii DDA (4 dni).  

3) Plan stażu  stażysta otrzymuje pierwszego dnia. Uwzględnia 
indywidualne oczekiwania i możliwości stażysty (m.in. opcjonalnie 
przeprowadzenie wywiadu klinicznego pod nadzorem i opracowanie 
epikryzy) 

4) Plan stażu obejmuje zapoznanie się z programami terapeutycznymi 
dla różnych grup pacjentów: z uzależnieniami chemicznymi i 
behawioralnymi oraz członkami ich rodzin oraz z syndromem DDA.  



 

Staż w oddziale dziennym: 

1) Staż trwa 2 tygodnie, zajęcia odbywają się od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30  

2) Staż odbywa się w Oddziale Dziennym w Ośrodku Psychoterapii 
Uzależnień i Współuzależnienia.  

3) Stażysta uczestniczy w regularnej pracy w oddziale dziennym: 
procesie diagnostyczno-kwalifikacyjnym, sesjach grupowych i 
zebraniach klinicznych. W zależności od możliwości i postępów 
stażysta będzie stopniowo angażowany w aktywną pracę 
terapeutyczną.  

 
Warunki zaliczenia stażu - udział w zajęciach zgodnie z planem stażu 

- przeprowadzenie samodzielnie 4 sesji terapii grupowej 2 obecności 

specjalisty psychoterapii uzależnień zatrudnionego w placówce 

- omówienie procesu grupowego wybranej grupy na zebraniu 

klinicznym 

- omówienie wybranego pacjenta z grupy z opiekunem stażu – 

rozumienie pacjenta na tle grupy 

Możliwość zakwaterowania w 

ośrodku stażowym 

Nie 

 

Rodzaje zajęć, w których uczestniczy stażysta (postawić „X”) 

  nie uczestniczy prowadzi współprowadzi obserwuje 
program podstawowy dla 

uzależnionych:     

diagnoza  X  X 

przyjęcie pacjenta do terapii  X  X 

tworzenie planów terapii  X  X 

układanie OPT X    

sesje psychoterapii indywidualnej X    

sesje psychoterapii grupowej  X X X 
program pogłębiony dla 

uzależnionych     

tworzenie planów terapii    X 

sesje psychoterapii indywidualnej X    

sesje psychoterapii grupowej X    

program podstawowy dla 

współuzależnionych     

spotkanie diagnostyczne  X  X 

przyjęcie pacjenta do terapii  X  X 

tworzenie planów terapii  X  X 



sesje psychoterapii indywidualnej X    

sesje psychoterapii grupowej X    
program pogłębiony dla 

współuzależnionych     

tworzenie planów terapii    X 

sesje psychoterapii indywidualnej X    

sesje psychoterapii grupowej X    

pozostałe     

spotkania społeczności terapeutycznej    X 
prezentacja na zebraniach klinicznych 

zespołu  X  X 

sesje rodzinne X    

program dla DDA    X 

program dla ofiar przemocy    X 

program dla sprawców przemocy X    
program dla osób z uzależnieniem 

innym niż alkohol    X 

prowadzenie dokumentacji medycznej   X X 
 

Pozostałe informacje: 

 

 Zaletą stażu jest możliwość zindywidualizowania jego przebiegu, w miarę 

możliwości dostosowania zainteresowań stażysty, przy zachowaniu wymagań 

tego etapu szkolenia. 

 Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień jest miejscem, w którym prowadzimy 

długoterminową psychoterapię zarówno dla osób uzależnionych, jak i 

członków rodzin, co daje możliwość zapoznania się z pogłębioną ofertą 

leczenia.  

 Dla stażystów dostępne będzie zapoznanie się z kompleksową ofertą 

Ośrodka Psychoterapii DDA oraz całościowym programem terapii dla osób 

uzależnionych behawioralnie. 

 Stażysta może korzystać z wiedzy i doświadczenia wysoko 

wykwalifikowanego Zespołu: jest to pięciu superwizorów pychoterapii 

uzależnień, specjaliści psychoterapii uzależnień i psychoterapeuci. 

 

 


