
Życiorys zawodowy 
 
1. Nazwisko: Domaradzki 

 Imię: Piotr 

2. Data urodzenia: 19.01.1964 

2. Narodowość: Polska 

4. Stan cywilny: Żonaty 

5 tel: 602 298 558; email:  biuro@psychoterapia-domaradzki.pl  

 

6. Wykształcenie: 

Data Uzyskane kwalifikacje, świadectwa lub dyplomy 
 

10.04.2014 

 

30.03.2006 

Certyfikat superwizora psychoterapii wydany przez Instytut Integralnej 

Terapii Gestalt 

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP- wydany przez Europejskie 

Towarzystwo Psychoterapeutyczne) 

 

19.12.2004 

 

 

17.09.1999 

 

09.1998 

 

14.12.1997 

 

 

14.12.1997 

 

 

 

20.07.1996 

 

 
 

30.05.1990 

 
Dyplom: ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie 
psychoterapii osób z zaburzeniami jedzenia: anorexia nervosa i bulimia 
nervosa. 
 
Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Pomocą Społeczną na 
Politechnice Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej 
 
Uzyskanie tytułu nauczyciela mianowanego nadany przez Marszałka 
Województwa Śląskiego 
 
Certyfikat psychoterapeuty nr 44 (Polskie stowarzyszenie Psychologów 
Praktyków Oddział Krakowski – Instytut Terapii  
Gestalt we współpracy z Instytutem Gestalt we Florencji) 
 
 
Certyfikat trenera nr 43 (Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków 
Oddział Krakowski – Instytut Terapii  
Gestalt we współpracy z Instytutem Gestalt we Florencji) 
 
  

Dyplom  ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie 
psychoterapii osób które doświadczyły przemocy w rodzinie i straty 
dziecka, prowadzone przez Dr Philip Ney Kanadyjskiego psychiatrę 
dziecięcego i psychoanalityka 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Magister Pedagogiki Resocjalizacyjnej – Uniwersytet Śląski w 

Katowicach 
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7. Doświadczenie zawodowe 

Data od – 

Data do 

Miejscowość Firma Stanowisko Opis 

Od 12.2009 

do nadal 

Czechowice-

Dziedzice 

Centrum 

Leczenia 

Nerwic i 

innych 

Zaburzeń 

psychicznyc

h 

Właściciel , 

psychotera-

peuta, 

superwizor 

Organizacja zespołu lekarzy i 

terapeutów, zapewnienie 

infrastruktury pozwalającej 

prowadzić działalność medyczną, 

prowadzenie Psychoterapii, 

organizacja i prowadzenie 

superwizji wewnętrznej 

Od 

02.2006r do 

nadal 

Czechowice-

Dziedzice 

Firma 

Szkolenio- 

wa Praxe 

Właściciel: 

trener, 

superwizor 

Organizacja szkoleń w obszarze 

pomocy społecznej, pisanie 

programów szkoleniowych, 

opracowywanie materiałów 

szkoleniowych, pozyskiwanie 

klientów, prowadzenie szkoleń, 

superwizja trenerów realizujących 

szkolenia 

Od 1996r 

do nadal 

Czechowice-

Dziedzice 

Centrum 

Psychoedu-

kacji i 

Terapii 

Właściciel: 

psychotera-

peuta, trener 

Prowadzenie psychoterapii 

indywidualnej i grupowej, lideruje 

grupie psychoterapeutów 

skupionych w centrum, udziela 

wsparcia superwizyjnego 

0d 2001 - 

2004 

Czechowice -

Dziedzice 

Niepubliczna 

Placówka 

Doskonale-

nia 

Nauczycieli 

Gabinet 

Psychoedu-

kacji 

Dyrektor 

placówki i 

właściciel 

Przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej , Opracowywanie 

autorskich programów 

szkoleniowych, opracowywanie 

materiałów szkoleniowych, 

organizacja naboru uczestników 

szkoleń, pisanie sprawozdań, 

prowadzenie i zarządzanie 

szkoleniami zatrudnianie 

trenerów. 



Od 1998 – 

2001  

Bielsko - Biała Firma 

szkolenio-wa  

Arcan 

Trener i 

szkolenio-

wiec  

pisanie programów 

szkoleniowych i  prowadzenie 

szkoleń w obszarze pracy 

socjalnej i pomocy społecznej, 

opracowywanie materiałów 

szkoleniowych 

1996 – 

2000 

Bielsko - Biała Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Dyrektor 

Naczelny 

Zarządzanie samodzielną 

jednostką budżetową, nadzór 

merytoryczny nad pracą socjalną i 

terapeutyczną w ośrodkach 

wsparcia, budowanie programów i 

projektów  

1993r. – 

1996r.  

 Bielsko-Biała Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej  

Terapeuta Prowadzenie  terapii i interwencji 

kryzysowej  ofiar przemocy 

1990 – 

1996 

Czechowice - 

Dziedzice 

Dom  

Dziecka  

Pedagog  Praca terapeutyczna z rodzinami 

w zakresie przygotowania do 

powrotu dziecka do rodziny, 

praca terapeutyczna z dziećmi 

1988 - 1990 Pszczyna Zakład 

Poprawczy 

Wychowaw-

ca 

Praca wychowawcza i 

terapeutyczna ze sprawcami 

przemocy i nieletnimi 

przestępcami. 

 

8 Doświadczenie w obszarze superwizji i prowadzenia egzaminów: 

Od 1997 r prowadzi szkolenia na temat superwizji pracy socjalnej, sam superwizuje pracę 

socjalną oraz pracę koordynatorów i asystentów w licznych jednostkach pomocy 

społecznej. Na przestrzeni 20 lat przeprowadził ponad 500 godzin superwizji które są 

potwierdzone referencjami.  

W 2000r członek komisji egzaminacyjnej dla absolwentów Podyplomowych Studiów 

Zarządzania Pomocą Społeczną na Politechnice Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej. 

W 2008 r członek komisji egzaminacyjnej dla uczestników szkolenia realizowanego dla 

GFK Polonia : „ Zastosowanie psychodramy w badaniu rynku” 

W 2009 r samodzielnie organizuje i prowadzi egzamin dla uczestników autorskiego 

szkolenia superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań. 

Od 2014 r prowadzi regularne superwizje dla grup psychoterapeutów, oraz superwizje 

indywidualne. Regularnie uczestniczy w grupie hiperwizyjnej ( superwizji dla 



superwizorów) organizowanych przez Instytut Integralnej Terapii Gestalt, prowadzonej 

przez Zofie Pierzchała.  

W 2017 r członek komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, a 

w 2018 r przewodniczy pracom tej komisji. Zdany egzamin uprawnia do otrzymania 

certyfiaktu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.  

 

9. Konkretne doświadczenie: 

Rok  Doświadczenie  
1996 do 
nadal 

Od ponad 25 lat prowadzi praktykę psychoterapeutyczną 

2017 do 
2019 

Na corocznych międzynarodowych konferencjach NEST prowadzi wykłady i 
superwizje. 

2014 do 
nadal 

Prowadzi systematyczne superwizje dla psychoterapeutów w 
Czechowicach- Dziedzicach, prowadził też grupy w Krakowie i Wrocławiu. Na 
licznych konferencjach poświęconych psychoterapii prowadzi wykłady z 
zakresu psychoterapii osób z zaburzeniami nerwicowymi. 

2016/ 
2017 

Pracuje jako superwizor pracy socjalnej dla PCPR Mikołów i Ośrodka 
wsparcia dla dzieci w Pszczynie. Pisze podręcznik dla koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin w formie praktycznego 
poradnika. Realizuje liczne szkolenia dotyczące pieczy zastępczej i 
asystentury rodzin. Prowadzi superwizje dla superwizorów pracy 
socjalnej. 06.2016 Organizuje w Warszawie ogólnopolską konferencję 
popularyzującą superwizję pracy socjalnej. Swoimi wykładami promuje 
superwizje pracy socjalnej oraz metodykę pracy asystenta rodziny na 
ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej FORUM.  

2015 Pracuje jako superwizor pracy socjalnej dla PCPR Mikołów i Ośrodka 
wsparcia dla dzieci w Pszczynie. Organizuje zespół autorów podręcznika o 
superwizji w pracy socjalnej definiuje pojęcie superwizji pracy socjalnej, pisze 
rozdziały dotyczące superwizji indywidualnej, pokonywania trudności w 
superwizji, na temat kontaktu, relacji i wzorów komunikacji w trakcie 
superwizji. Realizuje liczne szkolenia dotyczące pieczy zastępczej i 
asystentury rodzin 

2014 Pracuje jako superwizor pracy socjalnej dla PCPR Mikołów i Ośrodka 
wsparcia dla dzieci w Pszczynie. Uzyskuje certyfikat superwizora w 
psychoterapii. Bierze aktywny udział ( jako prowadzący warsztaty i wykłady) w 
konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii organizowanych przez 
PTPG; NEST Realizuje liczne szkolenia dotyczące pieczy zastępczej i 
asystentury rodzin 

2013 Na zamówienie CRZL realizuje projekt szkolenia superwizorów pracy 
socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierze aktywny udział w 
opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w 
Warszawie i MPiPS. Pracuje jako superwizor pracy socjalnej dla PCPR 
Mikołów i Ośrodka wsparcia dla dzieci w Pszczynie 

2012  Zarządza i kieruje jednostką służby zdrowia Poradnią Zdrowia Psychicznego i 
Oddziałem Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, prowadzi psychoterapię i 
superwizję wewnętrzną dla psychoterapeutów. Zarządza i nadzoruje 
realizacje projektów systemowych EFS  przez F.S. PRAXE. Rozpoczyna 
swoje szkolenie na superwizora w psychoterapii w programie akredytowanym 
w Europejskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt. 



2011.06 Powołany jako ekspert doradzający zespołowi który opracowywał standardy 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” 
realizowanego przez WRZOS   

2011  Zarządza i kieruje jednostką służby zdrowia Poradnią Zdrowia Psychicznego 
i Oddziałem Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, prowadzi psychoterapię i 
superwizję wewnętrzną dla psychoterapeutów. Zarządza i nadzoruje 
realizacje projektów systemowych EFS  przez F.S. PRAXE na zlecenie 
MOPS Konstantynów Łódzki, superwizuje prace socjalna i terapeutów OIK 
w PCPR Mikołów, szkoli asystentów rodzin w MOPS Gdynia;  

2010 Zarządza i nadzoruje realizacje projektów systemowych EFS  przez F.S. 
PRAXE na zlecenie MOPS Łódź, 760 beneficjentów; OPS Pawłowice,  MOPS 
Konstantynów Łódzki – superwizuje pracę trenerów realizujących trening 
kompetencji społecznych, prowadzi psychoterapię i treningi rozwojowe, 
superwizuje prace socjalną i pracę terapeutów OIK PCPR Mikołów, szkoli 
asystentów rodzin w MOPS Gdynia i realizuje superwizję dla asystentów 
rodzin; Realizuje doskonalenie zawodowe służb społecznych na zlecenie 
RCPŚ Łódź oraz ROPS w Poznaniu po 250 beneficjentów 

2009 Zarządza i nadzoruje realizacje projektów systemowych EFS  przez F.S. 
PRAXE na zlecenie OPS Kęty,  MOPS Konstantynów Łódzki, MOPS Łódź ( 
600 beneficjentów, doradztwo zawodowe wraz ze szkoleniami miękkimi), 
MOPS Biała Podlaska, superwizuje prace socjalną i pracę terapeutów OIK 
PCPR Mikołów, szkoli asystentów rodzin w MOPS Gdynia i realizuje 
superwizję dla asystentów rodzin;  

2009 Zarządza i prowadzi osobiście szkolenia dla kadr pomocy społecznej w 
ramach projektów systemowych EFS na zlecenie ROPS w Poznaniu – 240 
beneficjentów, DOPS we Wrocławiu – 50 beneficjentów 

2008 2008 zarządza i nadzoruje realizacje projektów systemowych EFS przez F.S. 
PRAXE na zlecenie OPS Kęty,  MOPS Konstantynów Łódzki, MOPS Bielsko- 
Biała, OPS Rajcza 

2008 2008 zarządza i prowadzi osobiście szkolenia dla kadr pomocy społecznej w 
ramach projektów systemowych  EFS na zlecenie ROPS w Poznaniu – 200 
beneficjentów 

2008; 
2009, 
2010 

Prowadzi szkolenia w MOPS Gdynia dla Asystentów Rodzin oraz prowadzi 
superwizję dla tych asystentów. Wypracował autorski model szkolenia i 
pracy asystentów rodzin propagowany na ogólnopolskiej konferencji ( 30.11 – 
02 12.2009)poświęconej wdrażaniu nowej formie pracy socjalnej jaką jest 
asystent rodziny. 

2008, 
2009, 
2010 

Prowadzi superwizję pracy zespołu, oraz pracy socjalnej pracowników 
socjalnych i terapeutów realizującego projekt systemowy EFS w Warszawie 
Wola 

2008, 
2009 

Szkoli według autorskiego programu wewnętrznych superwizorów pracy 
socjalnej w MOPR Poznań. Wyszkolił 12 superwizorów prowadzących 
aktualnie samodzielnie superwizje pracy socjalnej 

2007, 
2008 

Prowadzi superwizję pracy socjalnej w MOPR Poznań dla pracowników 
socjalnych 

2007 – 
2008 

Szkoli badaczy rynku GFK POLONIA w zakresie zastosowania psychodramy 
do badań nad zachowaniami konsumentów 

2005 , 
2006 

Szkoli w zakresie zawierania kontraktów socjalnych pracowników socjalnych 
MOPR Poznań  

2004- 
2005 

W latach 2004- 2005 bierze udział jako konsultant w pracach MPiPS nad 
powstaniem rozporządzenia o kontrakcie socjalnym 

2005 - 
2008 

Od roku 2005 z ramienia FORUM bierze udział w pracach konsultacyjnych 
MPiPS nad powstaniem Standardów Pracy Socjalnej i Ustawy o Zawodzie 
Pracownika Socjalnego 



2004 i 
2005 

prowadzi szkolenia i superwizje w oparciu o opracowany przez siebie 
program w ramach programu „Przeciw Bezradności” realizowanego przez 
MOPS Bielsko-B. dla długotrwale bezrobotnych, finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej PFARE 2002  

2001 – 
2005 

Superwizor zewnętrzny w MOPS Katowice prowadzi grupowe superwizje 
pracy socjalnej 

2001 i 
2002 

Organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 
zakresie agresji, negocjacji i mediacji, praw dziecka ; przeszkolono 600 
nauczycieli 

 
10. Członkostwo w organizacjach zawodowych: Polskie Towarzystwo Psychoterapii 
Gestalt ( członek Zarządu w latach 2010- 2014),  Polska Federacja Psychoterapii ( członek 
Zarządu w latach2012 – 2015),  Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób z Zespołem Downa 
Wielkie Serce;  
 
11. Inne umiejętności:  
Potwierdzone doświadczeniem i dyplomami kwalifikacje: zarządzania w obszarze szeroko 
pojętych spraw i problemów społecznych; prowadzenia i organizacji szkoleń na terenie 
całego kraju; prowadzenia superwizji rozwiązywania problemów społecznych na terenie 
całego kraju; budowania i prowadzenia programów terapeutycznych dla pojedynczych 
osób, rodzin i grup społecznych, które doświadczyły przemocy; budowania i prowadzenia 
programów resocjalizacyjnych i wychowawczych dla sprawców przemocy; budowania 
strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych, oraz prowadzenia 
kampanii społecznych i aktywnej polityki społecznej na terenie samorządu. Posiada 
umiejętności formułowania i realizacji programów leczenia psychiatrycznego.  
  
12. Publikacje 
Współautor podręcznika do superwizja pracy socjalnej : „Superwizja pracy socjalnej dla 
praktyków” Domaradzki Piotr, Krzyszkowski Jerzy, Sosnowski Maciej, Włoch Aurelia, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016; 
Współautor podręcznika dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin: 
„Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Podejście praktyczne” Domaradzki Piotr, 
Krzyszkowski Jerzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 
Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego” w Dziecko z zespołem Downa – 
wybrane zagadnienia terapii pod redakcją J. Skibska, M. Martyniak 
Współautor poradnika dla pracowników socjalnych: „Przewodnik dla pracowników socjalnych 
w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” zamówionego przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej. Opublikowanego w Pracy Socjalnej nr 3 z 2005r. 
Publikacje wykładów w materiałach pokonferencyjnych z Ogólnopolskich Konferencji 
Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” : „Pracownik socjalny jako 
profesjonalista”; „Zastosowanie projektu socjalnego w pracy socjalnej z rodziną 
wieloproblemową”; „Udzielanie wsparcia i prowadzenie pracy socjalnej z ofiarą przemocy”; 
„Budowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych”;  
 


