ZARZĄDZENIE NR 54/2022
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
na egzamin końcowy w sesji JESIEŃ 2022 r.
Na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną na część pisemną egzaminu w składzie:
Bogusława Bukowska – przedstawicielka Krajowego Centrum,
Janusz Sierosławski – przedstawiciel Krajowego Centrum,
Michał Czernuszczyk – przedstawiciel podmiotu szkolącego (Fundacja Dobrostanu
Ogólnego w Warszawie),
Barbara Tokarska – przedstawicielka podmiotu szkolącego (Polska Federacja
Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku),
Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 17 września 2022 r.
§2
Powołuję Panią Bogusławę Bukowską na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej
powołanej w §1 niniejszego Zarządzenia.

§3
Powołuję dwie Komisje Egzaminacyjne na część ustną egzaminu:
1) Komisja nr 1 w składzie:
Czesław Czabała - przedstawiciel Krajowego Centrum,
Bogusława Bukowska - przedstawicielka Krajowego Centrum,
Krzysztof Czekaj - przedstawiciel podmiotu szkolącego (Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii w Katowicach),
Grażyna Podolak-Łazicka - przedstawicielka podmiotu szkolącego (Collegium Verum w
Warszawie);
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2) Komisja nr 2 w składzie:
Iwona Niewiadomska - przedstawicielka Krajowego Centrum,
Piotr Jabłoński - przedstawiciel Krajowego Centrum,
Katarzyna Puławska-Popielarz - przedstawicielka podmiotu szkolącego (Polska
Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku),
Iwona Kołodziejczyk - przedstawicielka podmiotu szkolącego (Instytut Psychologii
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie)
§4
Powołuję Pana Czesława Czabałę na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej nr 1 oraz
powołuję Panią Iwonę Niewiadomską na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej nr 2.
§5
1.

Komisje Egzaminacyjne w ramach części ustnej egzaminu pracują równolegle.

2.

Egzamin ustny odbędzie się w dniu 10 grudnia 2022 oraz/lub 11 grudnia 2022 r.
(w zależności od ilości uczestników przystępujących do egzaminu).

3.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia części ustnej egzaminu w formie on-line.
§6

Zadania Komisji realizowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca
2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2006 r. Nr 132, poz. 931) oraz
dokument „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego
przez

Krajowe

Centrum

Przeciwdziałania

Uzależnieniom,

prowadzonego

w ramach

specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii
uzależnień”

wprowadzony zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 lutego 2022 r.

§7
1.

Członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę,
zgodne z taryfikatorem przedstawionym w dokumencie „Procedury i zasady organizacji
egzaminu certyfikującego przeprowadzanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie
instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień”.
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2.

Członkom Komisji Egzaminacyjnej w związku z udziałem w pracach Komisji przysługuje
zwrot kosztów podróży oraz noclegów.
§8

Komisje Egzaminacyjne ulegają rozwiązaniu po zakończeniu prac.

§9
W związku z sytuacją epidemiczną Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do zmiany terminów egzaminu pisemnego i egzaminu
ustnego oraz do wprowadzenia dodatkowych wytycznych dotyczących organizacji i
przeprowadzenia egzaminów. W przypadku zmiany terminów egzaminu pisemnego i
ustnego stosowna informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie internetowej
Krajowego Centrum z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elektronicznie

przez Piotr
Piotr Stefan podpisany
Stefan Jabłoński
Jabłoński Data: 2022.08.16
08:57:09 +02'00'

3

