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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Psychoterapeuta 229905

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



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), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 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.
Joanna Wawerska-Kus – STEP – szkolenia, terapia, edukacja, poradnictwo Marzena Joanna
Wawerska-Kus, 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:



Maria Mazur – Zespół Szkół Technicznych, Strzyżów.
Izabela Pyszkowska – Poradnia Doradztwa Zawodowego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Elblągu, Elbląg.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Rajmund Janowski – Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Kraków.
Kamil Krajewski – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańsk.

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
Psychoterapeuta pomaga w poprawie funkcjonowania osobom mającym problemy natury
psychicznej (np. zaburzenia psychiczne39 i zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, choroby
psychiczne4, uzależnienia37, problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie, problemy w rodzinie
i inne), a także osobom mającym potrzebę lepszego rozumienia siebie i świata.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Celem osób pracujących w zawodzie psychoterapeuta jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom
doświadczającym trudności psychologicznych. Jest to zawód z obszaru opieki zdrowotnej, który
w głównej mierze bazuje na wiedzy psychoterapeutycznej. Wykorzystuje także wiedzę z zakresu
medycyny, pedagogiki, socjologii, psychologii.
Do głównych zadań psychoterapeuty należy: diagnoza5 problemu, zawarcie kontraktu15, ustalenie
celu pracy pacjenta, praca nad problemami pacjenta, prowadzenie działań profilaktycznych,
psychoedukacja23, prowadzenie działań interwencyjnych. Praca psychoterapeuty opiera się na relacji,
jaką zawiązuje z pacjentem, zgodnie z rozumieniem pacjenta i jego problemów, wiedzą teoretyczną
popartą badaniami i dowodami naukowymi oraz umiejętnościami praktycznymi przeprowadzania
adekwatnych interwencji terapeutycznych11.
Praca psychoterapeuty ma charakter długoterminowego kontaktu z pacjentem/klientem, z wysokim
ryzykiem przerwania procesu psychoterapii24.
Sposoby wykonywania pracy
W swojej pracy psychoterapeuta wykorzystuje posiadaną wiedzę, doświadczenie, stosuje różnego
rodzaju techniki i metody pracy zgodne z jego nurtem psychoterapeutycznym17. Najczęściej
stosowane przez terapeutów nurty psychoterapii to:
 psychoanaliza22,
 psychoterapia psychodynamiczna28,
 psychoterapia poznawczo-behawioralna27,
 psychoterapia systemowa29,
 psychoterapia Gestalt26,
 psychoterapia egzystencjalna25.
Zdarza się, że psychoterapeuta łączy dwa lub więcej nurtów w swojej pracy – wówczas pracuje
w nurcie integracyjnym.
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Psychoterapeuta może prowadzić różne formy psychoterapii8:
 psychoterapię indywidualną,
 psychoterapię grupową,
 psychoterapię par/małżeńską,
 psychoterapię rodzinną.
Formę psychoterapii wybiera pacjent, zgłaszając się do psychoterapeuty pracującego w określonej
formie lub w porozumieniu z psychoterapeutą, opierając się na jego wiedzy o przeciwskazaniach
i zaleceniach dotyczących poszczególnych form.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
W zależności od rodzaju wykonywanej psychoterapii, miejsca oraz formy pracy psychoterapeuta
może przyjmować w:
 gabinecie (psychoterapia indywidualna, terapia małżeńska),
 większej sali (psychoterapia grupowa i rodzinna).
Psychoterapia indywidualna odbywa się w gabinetach, które urządzane są tak, aby pacjent/klient czuł
się komfortowo i bezpiecznie w kontakcie z psychoterapeutą. Praca psychoterapeuty ma z reguły
charakter siedzący.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Psychoterapeuta w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 kartkę i długopis,
 flipchart lub tablicę,
 komputer,
 internet,
 sprzęt audiowizualny,
 telefon,
 gry edukacyjne,
 lalki terapeutyczne, pluszaki,
 testy psychologiczne36.
Organizacja pracy
Psychoterapeuta może pracować indywidualnie lub zespołowo – współtworząc zespół specjalistów.
Może także prowadzić terapię grupową, przeprowadzać zajęcia profilaktyczne bądź
psychoedukacyjne dla grup szkolnych, nauczycielskich lub w innych instytucjach, które o takie zajęcia
się zwrócą.
Czas pracy psychoterapeuty jest stały, normowany. Jego praca może być również wykonywana
w systemie zmianowym – zależy od instytucji, w jakiej jest zatrudniony.
Psychoterapeuci, którzy prowadzą własną działalność, mogą pracować w nienormowanym czasie
pracy, także w dni wolne.
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Praca każdego psychoterapeuty powinna być poddawana stałej superwizji34.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Zagrożeniami dla psychoterapeuty mogą być:
 choroby zakaźne pacjentów przenoszone drogą kropelkową,
 obciążenie psychiczne problemami pacjentów, w tym tendencjami suicydalnymi35, oporem18
i specyfiką relacji terapeutycznej31 (przeniesienie21/przeciwprzeniesienie20),
 duże ryzyko wypalenia zawodowego38,
 wykonywanie pracy w pozycji siedzącej, co generuje typowe zagrożenia dla układu mięśniowo-szkieletowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód psychoterapeuta 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,
 szybki refleks,
 wysoka wydolność i niska reaktywność temperamentalna30,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 dobra pamięć,
 łatwość wypowiadania się oraz precyzja w formułowaniu wypowiedzi,
 podzielność uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 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, autorefleksji3,
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gotowość do komunikacji, w tym aktywnego słuchania1,
gotowość do nawiązywania kontaktów, budowania relacji terapeutycznej,
gotowość do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
gotowość do pracy z ludźmi,
gotowość do rozpoznawania znaczenia komunikatów werbalnych13 i niewerbalnych12,
dążenie do osiągania celów,
gotowość do ustawicznego uczenia się,
kreatywność,
odporność emocjonalna,
otwartość poznawcza,
samodzielność,
samokontrola,
samoświadomość własnych kompetencji, zasobów i deficytów osobistych,
wysoka kultura osobista,
wytrwałość, cierpliwość,
wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Wykonywanie zawodu psychoterapeuta wymaga dobrego ogólnego stanu zdrowia, wysokiego
poziomu opanowania emocjonalnego, umiejętności komunikacji w sytuacjach trudnych, odporności
na stres i wypalenie zawodowe, wysokiej odporności na przemęczenie.
Każdy psychoterapeuta powinien przejść psychoterapię własną, a jego praca winna być poddawana
stałej superwizji. Przeciwskazaniem do pracy w zawodzie psychoterapeuta są jego własne choroby
psychiczne, choć nie wszystkie wykluczają definitywnie z zawodu.
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 psychoterapeuta powinien:
 ukończyć studia magisterskie z zakresu: psychologii lub kierunków humanistycznych (np.
pedagogiki, filozofii, socjologii) bądź pielęgniarstwa, lub
 ukończyć studia lekarskie.
Zgodnie ze standardami przyjętymi w Polsce proces kształcenia w psychoterapii oznacza (łącznie):
 ukończenie podyplomowego szkolenia w psychoterapii trwającego min. cztery lata
i obejmującego min. 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zgodnego z ramowym
programem nauczania Polskiej Radzie Psychoterapii potwierdzonego zaświadczeniem lub innym
dokumentem;
 spełnienie dodatkowych wymogów opisanych w procedurach certyfikacyjnych poszczególnych
stowarzyszeń zawodowych, w tym dotyczących praktyki klinicznej oraz superwizji;
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egzamin certyfikacyjny (zewnętrzny, niezależny od ośrodków szkolących) przeprowadzany przez
towarzystwa zrzeszające psychoterapeutów.

Szczegółowe wymogi stawiane psychoterapeutom ubiegającym się o Certyfikat Psychoterapeuty oraz
ubiegającym się o przedłużenie jego ważności są określane przez każde stowarzyszenie zrzeszone
w Polskiej Radzie Psychoterapii w odrębnych procedurach. Żaden z wydawanych certyfikatów nie jest
dokumentem państwowym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Aby zostać psychoterapeutą należy:
 posiadać minimum dyplom magistra psychologii lub innych kierunków humanistycznych
(pedagogiki, resocjalizacji) bądź pielęgniarstwa, lub
 posiadać dyplom lekarza.
Dodatkowo każdy psychoterapeuta powinien uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu
oddziaływań terapeutycznych oraz zdać z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez
komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego.
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
W ramach rozwoju zawodowego osoby pracujące w zawodzie psychoterapeuta mają szereg
możliwości brania udziału w różnego rodzaju:
 konferencjach,
 szkoleniach,
 studiach podyplomowych (ich tematyka często związana jest z ich specjalizacją, a także
z nurtem, w jakim dany psychoterapeuta pracuje).
Formą rozwoju zawodowego jest również poddawanie się stałej superwizji.
Psychoterapeuta, po nabyciu doświadczenia zawodowego oraz ukończeniu szkoleń, może ubiegać się
o stanowisko superwizora.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.), aby potwierdzić kompetencje w zawodzie psychoterapeuta, należy ukończyć
studia wyższe oraz uzyskać certyfikat wydawany przez stowarzyszenia psychoterapeutów. Nie istnieje
jeden obowiązujący prawnie standard szkolenia psychoterapeutów w Polsce.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

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

Kod zawodu
229906
229910
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie psychoterapeuta wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem/klientem.
Z2 Budowanie relacji terapeutycznej pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem/klientem.
Z3 Obserwowanie stanu psychicznego klienta/pacjenta i formułowanie diagnozy na potrzeby
psychoterapii.
Z4 Określanie celów i planów terapii dostosowanych do potrzeb pacjenta/klienta – zawieranie
kontraktu terapeutycznego.
Z5 Prowadzenie pracy psychoterapeutycznej grupowej i/lub indywidualnej z pacjentem/klientem
oraz dobieranie odpowiednich metod, technik i narzędzi pracy.
Z6 Monitorowanie przebiegu procesu psychoterapeutycznego.
Z7 Prowadzenie dokumentacji merytorycznej/leczniczej.
Z8 Uczestniczenie w superwizji.
Z9 Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu psychoterapii.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Inicjowanie procesu psychoterapii
Kompetencja zawodowa Kz1: Inicjowanie procesu psychoterapii obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem/klientem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 Zasady i standardy nawiązywania pierwszego
kontaktu;
 Potrzeby i motywację klientów;
 Zasady i wymogi etyczne;
 Wskazania i przeciwwskazania do zawierania
33
sojuszu roboczego ;
 Znaczenie sojuszu i jego miejsce w procesie
psychoterapii.

 Nawiązywać pierwszy kontakt;
 Rozumieć potrzeby pacjenta/klienta i jego
motywację do zgłoszenia się na psychoterapię;
 Wspierać i wzmacniać motywacje do podjęcia
psychoterapii;
 Informować pacjenta/klienta o zasadach sojuszu
terapeutycznego opartego na współpracy;
 Postępować zgodnie z zasadami etyki w terapii
uzależnień.

Z2 Budowanie relacji terapeutycznej pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem/klientem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady teoretyczne i etyczne budowania relacji
terapeutycznej;
Etapy i specyfikę przebiegu relacji;
Rolę własną i rolę pacjenta/klienta w przebiegu
relacji;
Objawy przeniesienia i przeciwprzeniesienia
w relacji terapeutycznej.
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Zdobywać (w sposób etyczny i poparty wiedzą)
zaufanie pacjenta/klienta;
Wpływać na kształt relacji w sposób zdrowy
i korzystny dla pacjenta/klienta;
Reagować na przeniesienie,
przeciwprzeniesienie, opór i inne zjawiska
charakterystyczne dla relacji terapeutycznej;
Rozróżniać relację rzeczywistą (tu i teraz) od
symbolicznej (przeniesienie) i pracować
z pacjentem/klientem, odnosząc się do obu
aspektów relacji.
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Z3 Obserwowanie stanu psychicznego klienta/pacjenta i formułowanie diagnozy na potrzeby
psychoterapii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zachowania
10
7
(ICD-10 , DSM V );
Przejawy poszczególnych zaburzeń i ich
implikacje terapeutyczne;
Znaczenie wywiadu i obserwacji w przebiegu
psychoterapii.







Rozpoznawać zaburzenie i określać stopień jego
nasilenia;
6
Przeprowadzić diagnozę nozologiczną ;
Rozpoznawać aktualny stan psychiczny i nastrój
pacjenta/klienta, w tym zagrożenie dla siebie
i innych;
Nazywać problemy pacjenta/klienta;
Przeprowadzać wywiad na potrzeby diagnozy.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wdrażanie i świadczenie usług w zakresie psychoterapii
Kompetencja zawodowa Kz2: Wdrażanie i świadczenie usług w zakresie psychoterapii obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z4 Określanie celów i planów terapii dostosowanych do potrzeb pacjenta/klienta – zawieranie
kontraktu terapeutycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Znaczenie indywidualizacji procesu
psychoterapeutycznego;
Strategie terapeutyczne – kontrakt
terapeutyczny;
32
Setting terapeutyczny .





Dostosowywać propozycje form
terapeutycznych do potrzeb i możliwości
klienta;
Formułować problemy pacjenta/klienta
w formie realnych celów możliwych do
osiągnięcia w procesie psychoterapii;
Zawierać kontrakt terapeutyczny
z klientem/pacjentem.

Z5 Prowadzenie pracy psychoterapeutycznej grupowej i/lub indywidualnej z
pacjentem/klientem oraz dobieranie odpowiednich metod, technik i narzędzi pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Etapy procesu psychoterapii;
Metody, formy i techniki prowadzenia
psychoterapii;
Interwencje terapeutyczne i celowość ich
stosowania;
9
Granice psychologiczne klienta/pacjenta
i własne w przebiegu sesji;
Próg własnych kompetencji lub ich braku;
Kodeks etyczny pracy psychoterapeuty.
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Dostosowywać metody, techniki i formy pracy
do etapu procesu i możliwości klienta/pacjenta;
Stosować adekwatne interwencje
terapeutyczne;
Prowadzić i kontrolować przebieg sesji
psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapii
par, sesji rodzinnej;
Respektować granice psychologiczne
klienta/pacjenta i własne w przebiegu sesji;
Stosować zasady etyki pracy psychoterapeuty.
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Z7 Prowadzenie dokumentacji merytorycznej/leczniczej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









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





Prowadzić zapisy w dokumentacji z diagnozy
pacjenta/klienta i przebiegu sesji;
Różnicować ważność poszczególnych
elementów zapisu z przebiegu sesji;
Nie przekraczać własnych uprawnień w zapisie
z przebiegu sesji;
Zapisywać przebieg sesji w zgodzie ze
znajomością przepisów prawa o dostępie do
dokumentacji.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Weryfikowanie efektów własnej pracy, wiedzy
i kompetencji
Kompetencja zawodowa Kz3: Weryfikowanie efektów własnej pracy, wiedzy i kompetencji
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Monitorowanie przebiegu procesu psychoterapeutycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Etapy procesu psychoterapii;
Sposoby oceny efektów psychoterapii;
Znaczenie weryfikacji/osiągania celów
terapeutycznych;
Sposoby i standardy zakończenia procesu
psychoterapii.





Oceniać prawidłowość/nieprawidłowość
przebiegu procesu psychoterapii;
Oceniać efekty dotychczasowej psychoterapii;
Poddawać weryfikacji cele terapii;
Zakończyć proces psychoterapii i rozstać się
z pacjentem/klientem w zgodzie z zasadami
etyki.

Z8 Uczestniczenie w superwizji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Znaczenie superwizji;
Przebieg procesu superwizyjnego jako tzw.
19
procesu równoległego do procesu
psychoterapii;
14
Wagę konstruktywnej krytyki .





Opisywać prowadzone przez siebie procesy
psychoterapii z perspektywy klinicznej (wprost)
16
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.

Z9 Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu psychoterapii
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Znaczenie uczenia się przez całe życie
w zawodzie psychoterapeuty;
Konieczność śledzenia najnowszych trendów
i badań naukowych w obszarze psychoterapii;
Zagrożenia mogące skutkować wypaleniem
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Gospodarować czasem tak, aby pozostała w nim
przestrzeń na uczestniczenie w szkoleniach,
konferencjach, warsztatach rozwojowych itp.;
Szukać i pozyskiwać nową wiedzę z zakresu
psychoterapii i dziedzin pokrewnych;
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zawodowym.



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

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









Ponoszenia odpowiedzialności za własne działania zawodowe, mogące mieć wpływ nie tylko na
samego pacjenta, ale także na jego otoczenie społeczne.
Komunikowania się zarówno z pacjentami/klientami, jak i współpracownikami w sposób otwarty,
asertywny2, oparty na tolerancji i życzliwości.
Oceniania jakości 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.
Współdziałania z innymi osobami w realizacji usług terapeutycznych.
Koncentrowania się na praktycznych rezultatach rozwojowych osiąganych przez klienta.
Poddawania ocenie i korygowania własnych postaw i zachowań, w tym do ciągłego przeglądu
własnych osiągnięć i oddziaływania na klientów.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania
i podwyższania swoich kwalifikacji i doskonalenia warsztatu pracy psychoterapeuty.

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
psychoterapeuta.

12
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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 psychoterapeuta

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 psychoterapeuta 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
Osoby szukające pracy w zawodzie psychoterapeuta na rynku polskim najczęściej znajdują pracę
w następujących instytucjach:
 zakłady opieki zdrowotnej,
 niepubliczne placówki medyczne,
 poradnie zdrowia psychicznego,
 ośrodki psychoterapeutyczne,
 inne placówki świadczące pomoc psychoterapeutyczną (ośrodki dla osób bezdomnych, centra
interwencji kryzysowych itp.),
 organizacje pozarządowe,
 placówki niepubliczne świadczące pomoc terapeutyczną.
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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-rynku-pracya
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
Kandydaci do pracy w zawodzie psychoterapeuta po zdobyciu wyższego wykształcenia (na
kierunkach humanistycznych, np. psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia) bądź pielęgniarstwie
lub kierunku lekarskim mogą ukończyć szkołę psychoterapii prowadzoną przez stowarzyszenia
psychoterapeutyczne.
Szkolenie
Instytucje oferujące szkolenia przeznaczone dla psychoterapeutów to przede wszystkim:
 stowarzyszenia psychoterapeutyczne,
 uczelnie wyższe,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-zawodową.
Zwykle specjaliści wybierają te szkolenia, które odpowiadają specyfice pracy w nurcie, którym się
posługują. Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
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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
Wynagrodzenie miesięczne (2018 r.) osób pracujących w zawodzie psychoterapeuta, według danych
GUS, wynosi średnio 3540 zł brutto. Można jednak przyjąć, że jest to średnia z placówek leczniczych,
nieuwzględniająca prywatnych gabinetów. Zarobki psychoterapeuty zależą m.in. od jego pozycji na
rynku usług psychoterapeutycznych oraz miejsca świadczenia usług.
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

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie psychoterapeuta 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
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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 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. 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 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
(Dz. U. Nr 73, poz. 763, 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).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492).
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).

Literatura branżowa:











Czabała J.: Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Drat-Ruszczak K., Drążkowska-Zielińska A.: Podręcznik pomagania. Wydawnictwo Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej Academia, Warszawa 2005.
Grzesiuk L.: Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa
2000.
Kratochvil S.: Podstawy psychoterapii. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Leszcz M., Yalom Irvin D.: Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2017.
Miller W.R., Rollnick S.: Dialog motywujący – jak pomóc ludziom w zmianie. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Popiel A., Pragłowska E.: Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Paradygmat, Warszawa 2008.
Preston J.: Zintegrowana terapia krótkoterminowa: podejście poznawcze, psychodynamiczne,
humanistyczne i neurobehawioralne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Yalom I.D.: Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Instytut
Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:










Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Polska Federacja Psychoterapii – regulacje zawodu psychoterapeuta: http://www.psychoterapiapolska.org
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal gromadzący artykuły czasopism branżowych: http://www.psychologia.edu.pl/td
Portal opisujący zagadnienia z dziedziny psychoterapii http://www.psychoterapiapolska.org/modalnosci-czyli-kierunki-psychoterapii
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Publikacje z dziedziny psychoterapii poznawczo- behawioralnej:
https://www.researchgate.net/publication/255620049_Psychoterapia_poznawczobehawioralna_-_praktyka_oparta_na_badaniach_empirycznych
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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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.

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
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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.

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.
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Zawód

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.

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

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

2

Asertywna
komunikacja

Komunikacja, która opiera się na postawie
odznaczającej się wyrażaniem swojego zdania,
ukazywaniem emocji. Warunkiem jest zachowanie
granic nienaruszających praw i psychicznego
terytorium innych osób oraz własnych, bez
zachowań agresywnych i uległych.

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

3

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

4

Choroba psychiczna

Sklasyfikowany zespół zachowań, postaw myśli
i emocji trwający przez określony czas, spełniający
kryteria zawarte w ICD lub DSM.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Pużyński S.: Choroba psychiczna
– problemy z definicją oraz
miejscem w diagnostyce
i regulacjach prawnych.
„Psychiatria Polska” nr 3/2007

5

Diagnoza

Opis funkcjonowania psychicznego człowieka,
zawierający:

Brzeziński J., Chyrowicz B.,
Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu
psychologa. PWN, Warszawa
2008; Czabała J.Cz.: Czynniki
leczące w psychoterapii. PWN,
Warszawa 2002



opis mechanizmów wyjaśniających obszary
problematycznego funkcjonowania,



określenie pozytywnych i negatywnych
właściwości psychicznych,



wskazówki do dalszego funkcjonowania,



prognozy na przyszłość.
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6

Diagnoza nozologiczna
(inaczej diagnoza
objawowa lub
kierunkowa)

Rodzaj diagnozy, która potwierdza lub wyklucza
daną chorobę poprzez badanie występowania lub
nie jej objawów.

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

Podręcznik z klasyfikacją 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

8

Formy psychoterapii

Rodzaje psychoterapii wyróżniane ze względu na
liczbę osób w niej uczestniczących łączące je relacje.
Najczęstszymi formami psychoterapii są:

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kratochvil S.: Podstawy
psychoterapii. Zysk i S-ka,
Poznań 2003.



psychoterapia indywidualna (opiera się na
bezpośrednim kontakcie terapeuty
z pacjentem),



psychoterapia grupowa to cykl spotkań
terapeuty z grupą osób, które łączy podobny
problem,



psychoterapia małżeńska – jest ona potrzebna,
gdy w związku (niekoniecznie małżeńskim)
pojawia się kryzys, z którym dane osoby nie
potrafią sobie poradzić,



psychoterapia rodzinna – uczestniczą w niej
osoby z rodziny, których dotyczy jakiś problem.

9

Granice
psychologiczne

Przestrzeń, która oddziela człowieka od świata
zewnętrznego oraz od innych ludzi. Służą do
określania siebie oraz chronią przed intruzywnym
zachowaniem innych ludzi. Granice określają osobę,
jej możliwości, pragnienia, odczucia i relacje
z innymi ludźmi.

Collins A.: Mowa ciała. Co
znaczą nasze gesty? Oficyna
Wydawnicza RYTM, Warszawa
2002

10

ICD-10
(International
Statistical
Classification of
Diseases and Related
Health Problems)

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 –
międzynarodowy system diagnozy nozologicznej
używany w Europie.

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

11

Interwencja
terapeutyczna

Praktyczna umiejętność odnoszenia się do treści
wypowiadanych przez pacjenta 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

12

Komunikat
niewerbalny

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

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

13

Komunikat werbalny

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

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

21
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14

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

15

Kontrakt
terapeutyczny

Umowa między pacjentem a psychoterapeutą
określająca warunki współpracy oraz przyjęty sposób
leczenia w ramach rozpoczynanej psychoterapii.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.psychologia.edu.pl
/slownik/id.kontraktterapeutyczny/i.html
[dostęp: 31.10.2018]

16

Metapoziom
rozumienia pacjenta

Zgodnie z przedrostkiem „meta” – to wyższy,
szerszy poziom rozumienia problemów pacjenta
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;25
67600.html
[dostęp: 31.10.2018]

17

Nurt
psychoterapeutyczny
(modalność)

Kierunek psychoterapeutyczny oparty o daną teorię
naukową. W Polsce istnieje obecnie 26 modalności,
które można pogrupować w 7 większych grup w
oparciu o podstawowy paradygmat teoretyczny:

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.psychoterapiapolska.org/modalnosci-czylikierunki-psychoterapii
[dostęp: 31.10.2018]



Humanistyczne



Pracy poprzez ciało (body-work)



Hipnoterapeutyczne i postericksonowskie



Wywodzące się z psychoanalizy



Integratywne



Systemowe



Poznawcze i behawioralne

18

Opór

Zjawisko odkryte i opisane przez psychoanalityków,
którzy ujmują je jako wewnętrzną siłę
przeciwdziałającą postępowi w psychoterapii,
zmianie pacjenta, a także wszystko to, co zawarte
jest w słowach czy działaniach, które utrudniają
pacjentowi dostęp do nieświadomości.

Grzesiuk L. (red.):
Psychoterapia. Teoria.
ENETEIA, Warszawa 2005

19

Proces równoległy
w superwizji

Relacja pomiędzy superwizorem a superwizantem.

Berman E.: Superwizja
psychoanalityczna: rozwój
intersubiektywny.
International Journal of
Psychoanalysis, 2000

20

Przeciwprzeniesienie

Znane też jako „przeniesienie zwrotne” – zjawisko,
za sprawą którego terapeuta odpowiada na
przeniesienie pojawiające się u pacjenta, jeden
z mechanizmów obronnych.

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

22
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Przeniesienie

Zjawisko występujące w procesie psychoterapii,
w ramach którego pacjent/klient nieświadomie
przelewa (przenosi) na terapeutę reakcje
emocjonalne, których doświadczał wobec ważnych
osób z własnego życia. Przeniesienie często
„pobrzmiewa echem” relacji pacjenta/klienta
z rodzicami lub innymi osobami, które odgrywały
kluczową rolę w jego przeszłości. W rezultacie osoba
będąca w procesie psychoterapii może czuć się np.
zależna od terapeuty, może przeżywać uczucie
wrogości, dystansu, nieufności, może doświadczać
pociągu seksualnego, uwielbienia i wielu innych
uczuć – bardziej związanych z własnymi przeszłymi
doświadczeniami, niż z realnością tego, kim
faktycznie jest terapeuta.

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

22

Psychoanaliza

Nurt psychologiczny zakładający, że o działaniu
człowieka decydują różne nieświadome popędy,
motywacje, siły, warunkujące postępowanie ludzkie.
Większość z tych popędów człowiek nabywa
w procesie socjalizacji.

Kozielecki J.: Koncepcje
psychologiczne człowieka.
Wydawnictwo ŻAK, Warszawa
2000

23

Psychoedukacja

Podstawowa edukacja w zakresie zaburzeń
psychicznych i emocjonalnych, np. uświadamianie
pacjentowi 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
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]

24

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

25

Psychoterapia
egzystencjalna

Nurt psychoterapeutyczny, który skupia się wokół
trosk zakorzenionych w istnieniu człowieka. Terapia
egzystencjalna opiera się na modelu psychopatologii,
zgodnie z którym lęk i jego zaburzające życie skutki
są reakcją na te troski ostateczne.

Yalom I.D.: Psychoterapia
egzystencjalna. Instytut
Psychologii Zdrowia, Warszawa
2008

26

Psychoterapia Gestalt

Nurt psychoterapeutyczny, którego celem jest
odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji
oraz przywrócenie jednostce poczucia
odpowiedzialności za swoje życie. Terapia Gestalt nie
ma poprzestawać jedynie na poszerzaniu
świadomości, ale też ma prowadzić do konkretnych
zmian życiowych, za które jednostka ma wziąć
odpowiedzialność.

Chu V.: Psychoterapia Gestalt.
Kanon, Warszawa 1994
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27

Psychoterapia
poznawczo-behawioralna

Grupa terapii, w której różne formy terapii odwołują

28

Psychoterapia
psychodynamicza

Terapia oparta na założeniach teorii psychoanalizy,
zgodnie z którą podstawą objawów chorobowych są
nieświadome popędy. Wiedza na własny temat,
świadome przekonana oraz motywy to pewna część
wewnętrznej rzeczywistości psychicznej każdego
z nas. Najczęściej zmiany zachodzące podczas terapii
dotyczą sposobu przeżywania i myślenia, co
w konsekwencji prowadzi do zmiany
funkcjonowania.

Gabbard G.O.:
Długoterminowa
psychoterapia
psychodynamiczna. WUJ,
Kraków 2011

29

Psychoterapia
systemowa

Jedna z form terapii, jaką może wybrać osoba
poszukująca pomocy. Podstawowym pojęciem
w tym rodzaju terapii jest system (z greckiego:
przedmiot stanowiący spójną całość). W terapii
systemowej ważna jest neutralność terapeuty, aby
każdy z członków systemu miał szanse przedstawić
swoją alternatywną historię. W terapii systemowej
zazwyczaj bierze udział większa liczba osób, które
chcą poprawić funkcjonowanie swojej relacji.

Kratochvil S.: Podstawy
psychoterapii. Zysk i S-ka,
Poznań 2003.

30

Reaktywność
temperamentalna

Tendencja do intensywnego reagowania na bodźce
wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej
wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej.

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

31

Relacja terapeutyczna

Wyrażanie i wzajemna wymiana uczuć oraz postaw
w relacji pacjent–psychoterapeuta. Kształtuje się ona
w trakcie spotkań psychoterapeutycznych i jest
uznawana za najważniejszy element doświadczenia
w procesie terapii.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Brzeziński J., Chyrowicz B.,
Poznaniak W., Toeplitz-Wiśniewska M.: Etyka zawodu
psychologa. PWN, Warszawa
2008.

32

Setting terapeutyczny

Umowa między pacjentem a psychoterapeutą
określająca warunki współpracy oraz zasady
formalne, dotyczące reguł kontaktu między
klientem/pacjentem i terapeutą.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.psychologia.net.pl
/artykul.php?level=150
[dostęp: 31.10.2018]

33

Sojusz roboczy

Umowa pomiędzy terapeutą a pacjentem dotycząca
celów terapii, zadań oraz relacji na poziomie
terapeuta – pacjent.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Gelso C.J., Hayes J.A.: Relacja
terapeutyczna. Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2004

34

Superwizja

Spotkania psychoterapeuty z bardziej
doświadczonym psychoterapeutą w celu uzyskania
informacji zwrotnej na temat prowadzonego
pacjenta. Superwizja obejmuje studia przypadków,
styl pracy, metody, relację terapeutyczną. Jest
niezbędną formą dokonalenia zawodowego każdego
psychoterapeuty.

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

się do wspólnych założeń teoretycznych, zgodnie
z którymi objawy psychopatologiczne lub szerzej
– dysfunkcjonalne zachowania i emocje jednostki
– można wyjaśnić na podstawie teorii uczenia się
i uwzględnienia mediacyjnej roli procesów
poznawczych. Wspólne rozumienie celu terapii
dotyczy skutecznej poprawy jakości życia pacjenta.

24

https://www.researchgate.net
/publication/255620049_Psych
oterapia_poznawczobehawioralna__praktyka_oparta_na_badania
ch_empirycznych
[dostęp: 31.10.2018]
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Tendencja suicydalna

Tendencja samobójcza (z ang. suicidal ideation, od
łac. suicidium, samobójstwo) – objaw
psychopatologiczny definiowany jako występowanie
u danej osoby myśli związanych z chęcią odebrania
sobie życia.

Pużyński S., Rybakowski J.,
Wciórka J.: Psychiatria. Tom 2.
Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2010

36

Testy psychologiczne

Narzędzia badawcze pozwalające na uzyskanie takiej
próbki zachowań, które można przyjąć, że są
wskaźnikiem interesującej dane badanie cechy. Testy
psychologiczne powinny być obiektywne,
znormalizowane, trafne, rzetelne,
wystandaryzowane.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.psychologia.net.pl
/artykul.php?level=787
[dostęp: 31.10.2018]
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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.

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

38

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

39

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia umysłowe związane ze schorzeniem
organicznym mózgu, urazem mózgu, innym
uszkodzeniem upośledzającym funkcjonowanie
mózgu. Mogą mieć charakter pierwotny (choroby,
uszkodzenia, które dotyczą tkanki mózgowej) bądź
wtórny, jak w przypadku schorzeń układowych
i zajęcia mózgu jako jednego z wielu narządów lub
układów organizmu.

Międzynarodowa Statystyczna
Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych,
Rewizja 10 (Klasyfikacja ICD-10)
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www.psz.praca.gov.pl

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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