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OFERTA SUPERWIZYJNO-SZKOLENIOWA 

 
Wsparcie i rozwój pracowników ochrony zdrowia to nasz priorytet. Wiemy, że sytuacjach 
najtrudniejszych, gdzie liczą się szybka decyzja i skuteczne leczenie, do głosu dochodzą 
wewnętrzne lęki a w zachowaniach ujawniają się trwałe życiowe postawy i wypracowane nawyki. 
Doświadczenia szkoleniowe pokazały nam, że w edukacji pracowników ochrony zdrowia bardzo 
mało uwagi poświęca się na część praktyczną psychologii. Mowa tutaj tu o empatii, aktywnym 
słuchaniu, radzeniu sobie z oporem i różnego rodzaju postawach ze strony pacjenta, jego rodziny 
a także personelu medycznego. Brakuje ćwiczeń i treningów uczących z jednej strony budowania 
i podtrzymania relacji z pacjentem, a z drugiej – co równie ważne – zadbania o własne granice 
i komfort psychiczny. 
Lekarze mówią: „Nikt nas tego nie uczy, czasami jesteśmy odcięci od własnych uczuć, nie dlatego, 
że nie mamy serca, ale dlatego, aby wytrzymać ten trud, niemoc a czasem kontakt ze śmiercią. 
Boimy się tak samo, jak nasi pacjenci, jak ich rodziny”. 
Na rzecz zdrowia pacjenta pracuje wielu ludzi: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, 
ksiądz, opiekun niemedyczny, ratownik, kadra zarządzająca, administracyjna a także rodzina  
i najbliżsi. Wszyscy podejmują szereg różnych działań zarówno medycznych, jak i emocjonalnych. 
Czasem wygląda to jak walka na froncie, który wszyscy wzajemnie obserwują i jednocześnie go 
doświadczają. W tym samym czasie, odgrywa się jeszcze większa walka – toczy się ona w naszych 
umysłach i sercach. Zatem, nie tylko wykonujemy konkretne działania i zadania na rzecz chorego, 
ale uruchamiają się w nas silne emocje. Konfrontują nas one z własnymi lękami i bezradnością. 
Uruchamia się strach, obawa przed utratą życia osoby o którą tak wiele osób walczy. To wszystko 
wymaga naszej energii i zaangażowania. Zespoły medyczne przeżywają takie sytuacje podwójnie, 
jako ludzie mający swoje rodziny i swoje zmartwienia i jako profesjonaliści, którzy odpowiadają za 
dziesiątki ludzkich żyć na przestrzeni wielu lat. Superwizja pomaga zrozumieć co dzieje się  
z pacjentem, jego rodziną, a także co przeżywa lekarz, pielęgniarka, psycholog na poziomie 
emocjonalnym i często nieświadomym. Uczy, jak można czytać reakcje pacjentów, co pozwala 
lepiej ich rozumieć, a tym samym skuteczniej pomóc. Superwizja jest jednak, przede wszystkim 
ochroną siebie. Często w sytuacjach trudnych angażujemy się bardzo emocjonalnie, nierzadko 
biorąc na siebie przeżycia innych, wyrzucając sobie brak doskonałości, czasem nawet obwiniając 
się o różne zachowania. Dzięki superwizji nasza praca staje się bardziej profesjonalna i skuteczna. 
Rozumiemy procesy psychologiczne do których nie mamy na co dzień pełnego dostępu. 
 

ODBIORCY SUPERWIZJI I SZKOLEŃ 
 
1)  pielęgniarki – poradnia/przychodnia/szpital/praktyka własna 
2)  lekarze – poradnia/przychodnia/szpital/praktyka własna  
5)  opiekunki/opiekunowie medyczni 
6)  ratownicy medyczni 
7)  rehabilitanci/fizjoterapeuci 
8)  kadra psychologiczna i terapeutyczna 
9)  pozostały personel medyczny wg potrzeb 
10)  zarząd, dyrekcja, pełnomocnicy ds. jakości 
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ZAGADNIENIA CYKLU WARSZTATÓW „ROZMAWIAJ” 

 
 

• KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ W SYTUACJACH TRUDNYCH 
Podczas warsztatu poznamy techniki aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, 
pytania i inne). Nauczymy się jak z nich korzystać w sytuacjach trudnych, takich jak presja czasu, 
arogancja, stres. Poznamy różne typy zachowań pacjentów w sytuacjach zagrożenia ich życia i zdrowia 
(agresja, roszczenia, bierność, gadatliwość i inne). Dowiemy się, jak sobie skutecznie radzić w taki 
sposób, aby zadbać o godność i szacunek pacjenta, rodziny i swój osobisty. Wspólnie wykonamy kilka 
ćwiczeń służących usprawnianiu technik porozumiewania się. 

 

• PRZEKAZYWANIE NIEPOMYŚLNYCH INFORMACJI PACJENTOWI I JEGO RODZINIE 
Podczas warsztatu poznamy metody i warunki, jakie powinny zaistnieć w okolicznościach, kiedy trzeba 
przekazać pacjentowi/rodzinie niepomyślną informację (śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, 
niepomyślna diagnoza). Nauczymy się profesjonalnego zachowania w takich sytuacjach  
z uwzględnieniem osobistej higieny psychicznej. Poznamy różne sytuacje i dostosujemy do nich 
odpowiednie postawy. Dowiemy się co robić a czego nie robić w tak wyjątkowych 
okolicznościach. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń pomocnych rozwijaniu kompetencji delikatnej  
i intymnej komunikacji. 

 

• ASERTYWNA KOMUNIKACJA Z PERSONELEM – PRZEŁOŻENI I WSPÓŁPRACOWNICY 
Podczas warsztatu poznamy modele asertywnej komunikacji (stopniowanie granic, model pełnej 
ekspresji, Fuko i inne). Nauczymy się jak i w jakich sytuacjach korzystać z asertywności  
w relacji z przełożonymi i współpracownikami. Poznamy zachowania, które nie są asertywne (agresja, 
uległość, manipulacja) oraz wzorce reagowania na różne zachowania (odmowa, krytyka, pochwała  
i inne).  Dowiemy się na czym polega postawa asertywności, ochrona granic swoich oraz innych ludzi, 
czym jest monolog wewnętrzny i osobiste psychologiczne terytorium. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń 
istotnych w utrwalaniu nawyków budowania asertywnych komunikatów. 

 

• STRES, NAPIĘCIE, WYPALENIE ZAWODOWE – ASPEKTY PSYCHOSOMATYCZNE 
Podczas warsztatu poznamy źródła stresu oraz czynniki jakie mu sprzyjają z podkreśleniem istoty pracy 
w ochronie zdrowia. Nauczymy się w jaki sposób możemy interpretować różne okoliczności, aby 
skutecznie radzić sobie w sytuacjach stresu. Poznamy możliwości jakie dają nam sytuacje w których 
odczuwamy napięcie, frustrację, strach, złość i presję czasu. Dowiemy się jak takie stany wpływają na 
nasze ciało i psychikę. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących rozładowaniu napięcia  
i sprzyjających nawiązaniu dobrej relacji z sobą. 

 

• ERGONOMIA PRACY I HIGIENA PSYCHICZNA 
Podczas warsztatu poznamy podstawowe elementy higieny psychicznej na poziomie psychicznym, 
emocjonalnym, społecznym, duchowym. Nauczymy się w jaki sposób możemy lepiej i skuteczniej dbać  
o jakość swojego życia – czasu, relacji, odżywiania… Poznamy korzyści psychofizyczne oraz społeczne 
wynikające z dbałości o własną higienę psychiczną. Dowiemy się jak bezpiecznie i komfortowo zadbać  
o umysł, miejsce, czas, zadania w swojej pracy. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących budowaniu 
swojej higieny psychicznej. 
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• ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE – MYŚLI, PRZEKONANIA, EMOCJE, DZIAŁANIE 
Podczas warsztatu poznamy sytuacje i okoliczności medyczne w których najczęściej dochodzi do 
zdarzeń niepożądanych (zakażenia szpitalne, reoperacje, krwotoki, upadki, pomyłki i inne). Nauczymy 
się w jaki sposób możemy analizować te zdarzenia i zapobiegać im poprzez zmianę przekonań na swój 
temat. Poznamy korzyści osobiste, relacyjne oraz instytucjonalne wynikające z otwartego dialogu  
i kultury braku oskarżeń. Dowiemy się jak pracuje zespół ds. analizy zdarzeń i w jaki sposób może 
wzajemnie się komunikować aby osiągać zamierzone rezultaty. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń 
służących komunikacji w sytuacjach zdarzeń niepożądanych. 

 

• ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE – PROCEDURY, BADANIA STATYSTYCZNE, DANE EUROPEJSKIE 
Podczas warsztatu poznamy sytuacje i okoliczności medyczne związane z obszarami ryzyka. Uczymy się, 
jak zarządzać ryzykiem i monitorować zdarzenia. Poznajemy systemy bezpieczeństwa jakości opieki, 
analizę źródłową, kategorie zdarzeń niepożądanych. Dowiemy się, jakie są modele dotyczące 
organizacji i nadzorowania systemu zarządzania ryzykiem występowania zdarzeń niepożądanych. 
Wspólnie porozmawiamy o zachowaniach i odpowiedzialności personelu szpitala, o tym jak zgłaszać 
i analizować zdarzenia, jakie są ich rodzaje, jakie metody analizy (metoda RCA i Protokół Londyński), 
jak realizować procedury i działania naprawcze. 
 

WARSZTAT/SZKOLENIE 
 
• czas trwania szkolenia: 6 godz., 9:00 – 15:00 x 2 dni  

• grupy warsztatowe: 15 – 30 osób; grupa wykładowa: bez ograniczeń 

• formy pracy: dyskusja zogniskowana, praca w zespołach, ćwiczenia, praca z tekstem, burza 
mózgów, film, prezentacja, mini wykład, ew. praca z kamerą 

• uczestnicy otrzymują Zaświadczenia udziału w szkoleniu  

• rekomendacja sali szkoleniowej: możliwość ustawienia stołów i krzeseł w formie podkowy, 
rzutnik multimedialny, ekran, głośniki, przedłużacz, wskazane żaluzje w oknach 

 

SUPERWIZJA – 1 dzień szkoleniowy x na kwartał, grupa do 15 osób  

 

• 10:30 – 13:30 (kadra lekarska – grupa I) – Jadwiga Koźmińska-Kiniorska 

• 10:30 – 13:30 (kadra pielęgniarska – grupa II) – Justyna Rutkowska  

• 14:00 – 17:00 (kadra pielęgniarska – grupa I) – Jadwiga Koźmińska-Kiniorska 

• 14:00 – 17:00 (kadra lekarska – grupa II) – Justyna Rutkowska  
 

BUDŻET  
 

USŁUGA 2 TRENERÓW 
1 dzień szkolenia/superwizji 6 000,00 zł. brutto 

1 dzień warsztatu dwudniowego 5 500,00 zł. brutto 

1 dzień przy zamówieniu od 6 dni warsztatu  4 000,00 zł. brutto 
 

Wskazane kwoty zawierają: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, dojazd i pobyt trenera/trenerów, 
Zaświadczenia udziału, materiały i akcesoria szkoleniowe. 
Zleceniobiorca zapewnia: catering dla uczestników szkolenia i trenerów (przerwy kawowe, obiad), wyposażenie 
Sali szkoleniowej wg powyższej rekomendacji. 
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KADRA  
 

TRENER, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA 
 

 mgr Justyna Rutkowska – psycholog, specjalista w psychoonkologii, 
psychoterapeuta psychodynamiczny, trener pracowników ochrony zdrowia, 
członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego. Posiada Certyfikat Simonton Cancer Center oraz 
Racjonalnej Terapii Zachowania I i II stop. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w pracy psychologa i trenera. Przez 15 lat pracowała w Hospicjum domowym 
oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Tychach. Doświadczenie oraz wiedzę 

zawodową zdobywała m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym, Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Krakowskiej Szkole 
Psychoterapii Psychoanalitycznej, Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu Psychoterapii  
w Warszawie, Grupie TROP w Warszawie. Zainteresowana jest higieną psychiczną pracowników 
ochrony zdrowia co wyraża w publikowanych artykułach, wywiadach, autorskich szkoleniach  
i wykładach. Interesuje się także psychoneurobiologią, psychosomatyką i psychoanalizą. Na zlecenie 
fundacji ISKIRKA napisała Poradnik dla rodziców po stracie dziecka.  Prowadzi prywatną praktykę 
psychoterapeutyczną w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji, 
uczestniczy w seminariach. Od 2007 r. prowadzi VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia. Ukończyła 
program „8xO – Zarządzanie energią życiową” Wojciecha Eichelbergera. Współpracuje z Fundacją 
Instytut Profilaktyki Zakażeń, Towarzystwem Promocji Jakości, Centrum Monitorowania Jakości, 
Laboratorium Psychoimmunologii.  
 

TRENER, SUPERWIZOR, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOONKOLOG 
  

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psycholog, psychoterapeuta, trener 
treningu i warsztatu I i II stop. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
(cert. nr 177), psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego 
(cert. nr 42), certyfikat trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii PTPO, 
superwizor psychoonkologii PTPO (cert. nr 39), członek Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychoonkologicznego. 
Posiada Certyfikat Simonton Cancer Center oraz Racjonalnej Terapii 
Zachowania.  Posiada wieloletnie bogate doświadczenie w pracy trenera  

i psychoterapeuty. Przez 20 lat pracowała w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 
Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, 
Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Treningu i Psychoterapii  
w Warszawie oraz w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją 
psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu „Charaktery” oraz autorskich 
wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Od 2012 
roku współpracuje z VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia. Prowadzi prywatną praktykę 
psychoterapeutyczną w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, 
uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych. Ukończyła program „8xO – Zarządzanie energią 
życiową” Wojciecha Eichelbergera. Współpracuje z Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń, 
Towarzystwem Promocji Jakości, Centrum Monitorowania Jakości. 
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Przeprowadzone szkolenia dla Centrum Monitorowania Jakości w zakresie komunikacji i zdarzeń 
niepożądanych (dyrekcja, pełnomocnicy, dyrektorzy medyczni, lekarze, ordynatorzy, pielęgniarki 
naczelne, oddziałowe, pielęgniarki, pozostały personel):  

• Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie 

• Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera – Szpital im. dr K. Jonschera w Łodzi 

• Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie 

• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku 

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 

• Dolnośląskie Centrum Onkologii – Szpital Onkologiczny we Wrocławiu 

• Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. – lecznictwo stacjonarne w Opolu 

• "Miedziowe Centrum Zdrowia" Szpital S.A. w Lubinie 

• Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy 

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 

• Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Morski PCK w Gdyni 

• COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku Szpital im. M. Kopernika 

• Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 

• Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

• Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład w Nowej Soli 
 

Szkolenia dla innych jednostek medycznych 

• BMK s.c. Terapia Funkcjonalna, Wrocław  

• Górnośląskie Centrum Medyczne, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM 

• Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, Warszawa 

• Jomadent Centrum Zdrowia w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 

• Meducare – kursy i szkolenia dla pielęgniarek, Interrette, Wrocław  

• NZOZ Centrum Medyczne, Zawiercie 

• NZOZ Hospicjum im. św. Kaliksta I, Tychy  

• NZOZ Centrum Medyczne TOMMED, PROFMED Katowice  

• NZOZ MEDISANA, Katowicach – Poradnia chirurgii ogólnej  

• Pabianickie Centrum Medyczne, Sp. z o.o., Pabianice  

• Polskie Stowarzyszenie Laryngektomowanych, Zabrze  

• Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Wałbrzych  

• Promocja i Zdrowie Sp. z o.o., Nowy Sącz 

• „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o., Wałbrzych 

• Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie", Sosnowiec  

• Stacja Ratownictwa Medycznego SPZOZ, Biała Podlaska 

• Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini, Jaworzno  

• Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  

• Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek, Tychy  

• Szpital Murcki Sp. z o.o., Katowice  

• Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice  

• Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów, Katowice 

• Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków 

• Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce 

• Świętokrzyski Klub „Amazonki”, Kielce 

• Usługi Medyczne "Śródmieście", Tarnowskie Góry 

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Jastrzębie Zdrój  

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ, Tychy  

• Wspólnota Amazonek „Ostoja”, Bytom 


