
INFORMATOR DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 

CERTYFIKACYJNEGO  

organizowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

 

dla osób uczestniczących w Programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii 

uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień realizowanego na 

podstawie: 

 Rozporządzenia 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) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie 

funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi 

od alkoholu (Dz. U. z 2021 r. poz.  1862),  

 Art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469), 

 Zarządzenie nr 17A/2022 Dyrektora KCPU z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie 

organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych 

certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. 

Zarządzenie dostępne jest pod linkiem: http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-

terapeutow/program-certyfikacji  

 
WARUNKI WSTĘPNE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 

• O certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 

wszystkie etapy Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień 

dawniej akredytowanego przez PARPA oraz posiadają tytuł zawodowy lekarza, tytuł 

zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra uzyskany po studiach na 

kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, 

nauki o rodzinie, teologia lub filozofia. 

• O certyfikat instruktora terapii uzależnień mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 

wszystkie etapy Programu szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień dawniej 

akredytowanego przez PARPA oraz posiadają wykształcenie co najmniej średnie. 
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TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W ROKU 2022 

Sesja wiosenna: 

1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 22 lutego 2022 roku 

2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 22 marca 2022 roku 

3. Termin egzaminu ustnego: 25-26-27-28 kwietnia 2022 roku 

Sesja jesienna: 

1. Termin nadsyłania prac egzaminacyjnych: 08 września 2022 roku 

2. Termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych: 11 października 2022 roku 

3. Termin egzaminu ustnego: 14-15-16-17 listopada 2022 roku 

 

Terminy sesji egzaminacyjnych na rok 2023 zostaną podane w późniejszym terminie. 

 

Przy zgłoszeniu przystąpienia do egzaminu liczy się data wpływu dokumentów (a nie data 

stempla pocztowego). Powyżej podane terminy nadsyłania zgłoszeń o przystąpienie do 

egzaminu oznaczają ostatni dzień, w którym dokumenty zgłoszeniowe wraz z pracami powinny 

zostać zarejestrowane w siedzibie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

(KCPU). 

Dokumenty wraz z pracami można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej 

lub osobiście w godzinach 8:00-16:00 pod adresem: 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

ul. Dereniowa 52/54 

02-776 Warszawa 

 

W związku ze zmienną sytuacją epidemiczną jaka ma miejsce w ostatnim czasie, Dyrektor 

KCPU może podjąć decyzję o organizacji części lub całości egzaminu w trybie online, a także 

o ewentualnej zmianie terminu. Wszelkie bieżące informacje dotyczące organizacji egzaminu 

są przesyłane na wskazane przy zgłoszeniu adresy poczty elektronicznej, publikowane na stronie 

KCPU, przy czym do czasu utworzenia nowej strony KCPU na stronie  www.parpa.pl w dziale 

„Aktualności”, a także dostępne telefonicznie pod numerem telefonu 451-057-301. 

ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU 

Zgłoszenie przystąpienia do egzaminu obejmuje: 

- wniosek zgłoszeniowy o przystąpienie do egzaminu (wzór wniosku znajduje się na 

stronie KCPU, przy czym do czasu utworzenia nowej strony KCPU na stronie  

www.parpa.pl w zakładce Certyfikacja terapeutów - Wzory dokumentów). Niezbędne 

jest wypełnienie czytelnie rubryki zawierającej adres poczty elektronicznej, na 

który KCPU prześle indywidualny kod identyfikacyjny danej osoby przyznany na 

potrzeby przeprowadzenia danego egzaminu certyfikacyjnego. Prosimy o uważność i 

sprawdzanie wszystkich folderów poczty elektronicznej (łącznie z folderem „Spam”). 

Kwalifikacja wiadomości w poczcie do poszczególnych folderów zależy od dostawcy 

Państwa poczty i jest niezależna od KCPU; 

- dwie prace pisemne w przypadku kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień 

lub jedną pracę pisemną w przypadku kandydatów na instruktorów terapii uzależnień, 

w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu; prace mają być zbindowane lub spięte w 

sposób trwały (nie w postaci luźnych kartek); 
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- prace/ę egzaminacyjne/ą w wersji elektronicznej, w formacie tekstowym (pliki w 

jednym z następujących rozszerzeń: .doc, .docx, .odt, .txt, .pdf), nagrane/ą na jednej 

płycie CD, w przypadku specjalistów obie prace powinny znajdować się na jednej 

zbiorczej płycie), 

- oświadczenie kandydata na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii 

uzależnień (wzór oświadczenia znajduje się na stronie KCPU, przy czym do czasu 

utworzenia nowej strony KCPU na stronie www.parpa.pl w zakładce Certyfikacja 

terapeutów - Wzory dokumentów). Oświadczenie należy dołączyć do opisu pracy z 

osobą uzależnioną na samym początku, przed stroną tytułową pracy; 

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających 

wykształcenie, zmianę nazwiska (jeśli dotyczy), ukończenie poszczególnych etapów 

Programu szkolenia (uwaga: zaświadczenie o ukończeniu superwizji ważne jest od 2013 

roku tylko razem z rekomendacją, czyli częścią opisową umiejętności superwizanta); 

jeśli ktoś uczestniczy obecnie w superwizji indywidualnej (poza procesem 

szkoleniowym), może dodatkowo dołączyć zaświadczenie jej dotyczące - ale nie jest to 

wymagane; poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać sama osoba 

zainteresowana poprzez umieszczenie na kopii dokumentu adnotacji „Poświadczam za 

zgodność z oryginałem”, daty i czytelnego podpisu. Prosimy o przesłanie kompletu 

dokumentów nawet jeśli były one uprzednio dostarczane, przyspieszy to znacząco 

rejestrację wniosków o przystąpienie do egzaminu; 

- kandydaci przystępujący do egzaminu nie muszą posiadać ważnego statusu osoby 

uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień 

lub instruktora terapii uzależnień. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 451-057-301. 

UWAGA:  

Każda złożona  praca egzaminacyjna zostanie poddana analizie przez program antyplagiatowy. 

Program określi procentowo, jaką część badanej pracy stanową fragmenty tekstów odnalezione 

w przeszukiwanych zasobach. Do egzaminu nie zostaną dopuszczone osoby, których prace, będą 

w stopniu wyższym niż 30% podobne do prac innych osób lub do innych prac wcześniej 

złożonych przez tego samego autora.  

 

 

PRACE EGZAMINACYJNE 

Wymagania formalne dla prac wszystkich kandydatów: maszynopis w formacie A4, marginesy 

po obu częściach strony 2,5 cm, czcionka Times New Roman (lub podobna) 12 pt, odstęp 1,5; 

całość jednej pracy maksymalnie do 35 stron. Maszynopis powinien być spięty w sposób trwały. 

Terapia osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych może być prowadzona jedynie 

w podmiotach leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz 

ambulatoryjne sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu lub w ramach oddziałów 

terapeutycznych jednostek penitencjarnych. 

Zgodnie z § 10 ust. 5 zarządzenia nr 17A/2022 Dyrektora KCPU z dnia 23 marca 2022 roku w 
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sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych 

certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień każda praca 

(zarówno dotycząca pacjentów uzależnionych jak i współuzależnionych) powinna zawierać opis 

terapii rozpoczętej w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od daty egzaminu, do którego 

przystępuje osoba egzaminowana. 

 

Praca powinna spełniać kryteria poprawności językowej. 

 

Dokładne zasady dotyczące sporządzania opisu przypadku na potrzeby egzaminu zawiera 

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 17A/2022 Dyrektora KCPU z dnia 23 marca 2022 roku w 

sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych 

certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień, dostępny na 

stronie internetowej KCPU, przy czym do czasu utworzenia nowej strony KCPU na stronie  

internetowej www.parpa.pl w zakładce Certyfikacja terapeutów – Egzaminy certyfikacyjne. 
 

PRZEBIEG EGZAMINU 

Etap pierwszy - dopuszczenie przesłanej pracy do obrony 

Przesłane przez kandydatów prace pisemne są przekazywane wyznaczonym przez KCPU 

recenzentom, którzy oceniają je i decydują, czy prace spełniają wszystkie warunki określone we 

wzorze oceny, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17A/2022 Dyrektora KCPU z dnia 

23 marca 2022 roku w sprawie organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych 

potwierdzonych certyfikatami specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii 

uzależnień. Jeżeli praca budzi wątpliwości recenzenta zostaje przekazana dodatkowo do 

szczegółowej oceny pozostałym dwóm członkom zespołu egzaminacyjnego, a także jest 

omawiana podczas posiedzenia komisji. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydata do 

egzaminu decyduje Komisja Egzaminacyjna.  

Dyrektor KCPU informuje kandydatów o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do danej sesji 

egzaminacyjnej w drodze komunikatu umieszczanego na stronie internetowej obsługującej 

KCPU, przy czym do czasu utworzenia nowej strony KCPU na stronie  internetowej 

www.parpa.pl w terminie siedmiu dni od posiedzenia komisji. W sytuacji niedopuszczenia do 

egzaminu kandydat dodatkowo jest informowany o tym fakcie pisemnie (w formie 

elektronicznej lub papierowej) z podaniem uzasadnienia decyzji.  

Etap drugi - egzamin pisemny 

Jeśli cześć pisemna egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzana jest stacjonarnie, to dla każdej 

osoby zdającej oznacza ona pisemny sprawdzian wiedzy w godzinach porannych w dniu 

egzaminu, którego wyniki są ogłaszane zaraz po sprawdzeniu poprzez wywieszenie listy z 

kodami identyfikacyjnymi w miejscu przeprowadzania egzaminu. Przystępujący do egzaminu 

powinni mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które nie zdały egzaminu 

pisemnego nie są dopuszczone do egzaminu ustnego. Osoby, które zdały egzamin pisemny 

przystępują w tym samym dniu do egzaminu ustnego - obrony przygotowanej przez siebie prac/y 

pisemnych/ej. 

Jeśli część pisemna egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzana jest w formie online, to ma ona 

miejsce około dziesięciu dni przed obroną pracy, a wyniki otrzymują Państwo w dniu 

przeprowadzenia egzaminu na podany przez siebie adres email. Osoby, które nie zdały egzaminu 

pisemnego nie są dopuszczone do egzaminu ustnego. Osoby, które zdały egzamin pisemny 

przystępują w wyznaczonym dniu do egzaminu ustnego - obrony przygotowanej przez siebie 

prac/y pisemnych/ej. 
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Sprawdzian pisemny każdorazowo ma formę testu jednokrotnego wyboru, co oznacza, że 

wyłącznie jedna z czterech odpowiedzi jest w pełni poprawna. 

Warunkiem przystąpienia do etapu trzeciego jest zaliczenie pisemnej części egzaminu. 

Etap trzeci - egzamin ustny 

Ta część egzaminu certyfikacyjnego, w zależności od sytuacji epidemicznej, zostaje 

przeprowadzana stacjonarnie lub zdalnie. Do tej części przystępują jedynie osoby, które 

zaliczyły część pisemną (test wiedzy). Przystępujący do części ustnej egzaminu powinni mieć 

przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem - w zależności od okoliczności okazują go komisji 

bezpośrednio, lub do kamery w ten sposób, aby na dokumencie widoczne było jedynie imię i 

nazwisko oraz zdjęcie. 

Część ustna egzaminu polega na prezentacji i wyjaśnieniu komisji egzaminacyjnej postępowania 

diagnostycznego i terapeutycznego wobec opisanego pacjenta z uwzględnieniem programu 

leczenia obowiązującego w placówce, w której był leczony. Po rozmowie z kandydatem 

następuje krótka narada komisji bez obecności zdającego, a następnie Komisja informuje 

kandydata o wyniku egzaminu. 

Certyfikaty potwierdzające uprawnienia są przekazywane danej osobie bezpośrednio przez 

komisję egzaminacyjną po obronie pracy, a jeśli część ustna zorganizowana jest w trybie 

zdalnym, to przesyłane są one pocztą w ciągu kilku dni po egzaminie na podany przy zgłoszeniu 

adres korespondencyjny. 
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