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      Dyrekcja Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
im. Stanisława Kryzana 

83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 7  
 

 Poszukuje kandydata do pracy  na stanowisko 
 

   Psychoterapeuty w Centrum Zdrowia Psychicznego  

     (m.in. praca w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym) 
 

Wymagania dla osoby prowadzącej psychoterapię  
 
 
osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty - osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 
a)  
posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu 
studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 
ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1026), 
b)   
 ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie 
w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności 
metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub 
psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin 
albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych 
mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego 
szkolenia, 
c)  
posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem 
przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą 
przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty 
psychoterapeuty, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty"; 
 
 
lub 
 
 
osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - osobę, która spełnia łącznie następujące 
warunki: 
a)  
posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu 
studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 
ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, 
b)  
posiada status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań 
psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami 
o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej 
lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, 
lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie 
w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia 
w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,” 
c)  

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zawod-psychologa-i-samorzad-zawodowy-psychologow-16904265/art-63
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posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby 
posiadającej certyfikat psychoterapeuty; 
 

 

• Dobra organizacja czasu pracy, staranność, terminowość i efektywność w działaniu; 

• Otwartość, kreatywność i odpowiedzialność; 

Oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę  

• Możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia)  

• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym zespole 

 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi  
Szpitala pokój nr 4  lub  email g.lubinska@kocborowo.pl. 
Osoba do kontaktu –   Małgorzata Lubińska– kierownik działu zarzadzania zasobami ludzkimi   tel. 58 
56 20600 wew. 2307. 
 
 
 
W związku z prowadzoną rekrutacją Szpital jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie, o którym mowa w art. 22¹§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku, gdy 

przekazywane dane osobowe wykraczają poza w/w zakres konieczne jest załączenie oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji. Brak oświadczenia o wyrażeniu zgody 

skutkować będzie ich komisyjnym zniszczeniem 
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