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(podpls posiadacza dyplomu) 

Nr ......... 1011612002 ........ . 
(numer dyplomu) 

MEN ·I· 3a SW ZGPŚ 22"'/01 

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 

Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji ·---------------------------· ................................................................................................... . 
(nazwa jedna1tkl organizacyjnej uczelni) 

DYPLOM 
Pan(i) N atalia L U B O I Ń S K A ............................................................................................................................... 

(Imię I nazwl1ko) 

urodzony(a) dnia 17 lutego 1978r. .......... -......... --.. --------------------.................. . 

w Warszawie 

odbył(a) studia wyższe magisterskie ......................................................... -----------·· .... 
na kierunku pedagogika specjalna ................................................................. ............................... 

w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej ·----- ···-··-------....................................... --.......... -. 

z wynikiem ...... bardzo.dobrym ..................................... .. 

i uzyskał(o) w dniu ... 27 marca.2002r ....................... . 
tytuł m a g i s t r a .......................................................... ·-···· .......................................................... . 

J~ ~ 9_r S ... f ... L .... ~~:......... m. p. ····························· .......... . 

r fl)mf d~~g~y;n taszC7.Vk prof. dr hab. JA4tM<t'oznań5lłi 
Warszawa, d . 27.03.2002r. 

.............................................. n I a ............................................ . 
(nazwa mlej1cowołcl) 



Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

CE FII<AT 
Specjalisty Psychoterapii Uzależnień 

Nr1070 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

N atalii Lewandowskiej 
(ur. dn. 17.02.1978 r.) 

w zakresie samodzielnego prowadzenia 
psychoterapii uzależnień 
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Warszawa, 5 grudnia 2011 r. 
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AK/\ . .Dl~~·IIA TERAPII I EDlH(ACJI PSYCHOLOGICZNE.J 
Fl?\DACJI SYNAPSIS 

ZAŚWIADCZENIE 

Pari(i) faiat1a ~5oi-ńJf ct · . . ukońc:1.1!(0 ! 
szkoli~nie i,KURS BAzoJ- :MIEJĘTNOSCI PSYCHOLOGICZN"{Gl--r '. . 

V\J r:::1rnach kursu odbyły się nastepujące treningi i warszt:~ty: 

łiT: ting u1;-:.icj ęt110ści i.nterpersonain) eh i ,,,ychowawczych 
\.V::1 r ~:i~'TI kout':iktu indywidualnego vv sytuacji pctrwgaó a, 
·; ,;, -, n ,-: l):y-'.._ j ·i r ·owy 
. ... I • . , . J ' • I..L.., (,. V 

· !ic,:rtnt 1:i.n.-'ir.y z grupą, zakres podstawowy 

"/i V1Ui;K'f0H NrnPC3LICZNEJ PLACÓWKI 
:.lOSKONALENIA i•iA UCZY CIELI 

CZL ONEK RAB\ 
PROGHAMOl\if ,I tiAn1::,1n 
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CENTRUM SZKOLEŃ I PSYCHOEDUKACJI 
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP 
Zaświadczenie Kuratorium Oświaty nr 22/K/97 

02-412 Warszawa, ul. Gęślarska 3 
........... tl'!l. .a63:87. ,3B •. 863a.9.G,9Z .... 

(picczc;ć ffitaR~7ffursu) 

ZAŚWIADCZENIE 
o ukończeniu kursu 

. Natalia Luboińska Pan(1) .............. .......... ....................................................................................................... ............................................ .. 
(imiona i nazwisko) 

. 17.02 78 Warszawie urodzony(a) w dmu ......................................... 19 ...... r. w ........................................................................................ . 

. mazowieckie 
WOJ ........................................... .............................................................................................................. .... ................... . 

Studium Pomocy Psychologicznej 
był(a) słuchaczem kursu ............................................................................................................. .............................. . 

(pełna nazwa kursu) 

··························································· ·· ········· ··········································································································· 
Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP 

zorganizowanego przez ............................................................................................................................................ . 

w okresie od dnia ............. ~.~.:~~·················· ...... 2.~.~~···· r. do dnia ...... .:~:.~ .. ~ ................ ?~?~ .................. r. 

i ukończył(a) kurs z wynikiem ogólnym .................................................................................................................. . 

Celem kursu było ................ Zwiększenie.umitjętności .w.ubszarze.udzielania.pods.taw.ow!;j .............. . 
pomocy psychologicznej 

······································································· ·· ·································· ·· ·· ············································-······················ 

Komisja egzaminacyjna*) 

·····················'·'·:::::;:~ 
Dyrektor(kierownik · s 

prowadzącej 

Nr .. 4.0.~j.~.Q.;?. 

Warszawa, 22 listopada 2003 
........................... .. ................................. ................ ............... r. 

(data wystawienia zaświadczenia) 

Skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

*) Dla kursów kończących się egzaminem-zgodnie z dokumentacją programową. 

Zaświadczenie może być również wydane słuchaczom kończącym kurs w systemie samokształcenia kierowanego. 

MEN-III/I INTRO-DRUK, Koszalin 



(J'o{s{o - ~iemiec{i Instytut 
'terapii Vza{eżnień 

przy spółce „<Bfęijtny 1.(fzyż w (J'ofsce" sp. z o.o. 

(J)yp{om 
VfrJJńczenia 

Szk!Jfenia w zaf{resie „!Nowoczesnych 9rletod (J)iagnozowania oraz 

<Terapii Vzafeżnienia i Wspófuzafeżnienia" 

w wymiarze 3 70 godzin uryk,ftulowych i warsztatourych 

"Błękilnf Y.nyi w Polace" 
Sp . z o .o.. '\ 

~ SA JAIYOF'tlE, eł. DZW0nkowa 138 
Nlr: 9J7 249 <6 17 r.EGON: 240413130 

l<RS: <.•nl:0261017 

Ki1rnnit m}ri/tJ, szblllia 

r/Zl4kuhl 
Brok 

26 czerwca 2009 

Członek Za,zą;l!, S:,7łki 
,,Błękibty Kr.r.yż,,;• !'olsce' 

;µ ~ rh.A,,-v 
Roman .Wojnar • 



ltJ~TYTUT P~YCHOLOQII ZDROWIA 
PolskiB Towatzystwo PsychologicznB 

DYPLOM 
ukończenia 

~TUDIUM POMOCY P~YCHOLOCJICZNEJ 

Pani Natalia Luboińska 

Program szkolenia stopnia podstawowego obejmował 250 godzin następujących zajęć: 

trening interpersonalny 

trening intrapsychiczny ... 
warsztat psychologiczny nt: "Pomaganie w kontakcie indywidualnym" 
warsztat psychologiczny nt: "Praca z małą grupą" 

warsztat psychologiczny nt: "Praca nad problemami alkoholowymi osób 

uzależnionych i członków ich rodzin" 

zajęcia odbyły się w terminie: od 11 marca do 22 listopada 2003r 

rektor 
sychologii Zdrowia/ 

a . Jerzy MeLda 

. . 
Studium Po 

Warszawa, 
22 listopada 2003r 

-SO godz 

-SO godz 

-SO godz 

-SO godz 

-SO godz 
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<Pani 

Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny 
Zespól Publicznych Z O Z 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII 
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 
05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4 

tel. (0-22) 758-68-09, fax.(0-22) 739-12-66 
konto: 83 1050 IO 12 IOOO 0023 0312 8116 ING 

BANK Śląski Pruszków www.wotuw.pruszkow.l.pl 
e-mail: wotuw.pruszkow@l.pl 

Pruszków, dnia l 6. l 1.2009r. 

w aniu 16 [istopaa 2009r. uczestniczyfa w szk.gfeniu na temat: 

,,<Psychopatologia ogólna afa osó6 pracujących z oso6ami uzależnionymi': k.Jóre 

oa6yfo się w sieazi6ie Wojewóazk,iego OśroakJZ rferapii Vzafeżnienia oa ;4.{k.ghofu i 

Wspófuzafeżnienia w <Pruszk,owie u[ <Partyzantów 2/4. 

mgr Bot · 
K 

WoJe""odZkiego Oś 
od Alkoholu 1 

speqaltsta psy 
Nr cenv 1Ra1u . 



18th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm 
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'Harm Reduction - coming of age' 

~ 
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CERTIFICATE 
This is to confirm that 

Ms Natalia Lewandowska 
has attended the 18th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm 

Conference Consortium rvc~ 1a• IcRDRH Wll'laW Office 
Wlłnlow1 50 St, 3'" floor 
02-520 W■raaw, Poland 

Tel/Fax: +48 (22) 840 82 71 

Paddy Costa/I 
Conference Director 

Gromada Conference Hotel, Warsaw, 13th 
- 17th May 2007 



••• C·fR r Ministerstwo Zdrowia 

I\ 
~~ 
K~ Biuro do Spraw i l'mdwdzlllalłl Nanmaanll 

potwierdzający uczestnictwo w .cl 

Konferencji szkoleniowej nt. 

Specyficzne problemy w ·leczeniu uzależnień u kobiet cz.2 
zorganizowanej przez Fundację Zależni-Nie-Zależni 

ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 

w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani 
Konstancin Jeziorna 23-25 "września 2019 roku 

otrzymuje 

NATALIA LEWANDOWSl{A 
Program konferencji obejmował 18 godzin wykładów i 12 godzin warsztatów. 

Prof Dr hab. ~~ka-Bulik 
Zakład Psychologii Zdrowia 

Uniwersytetu Łódzkiego 

~/~e2~t'<-e__ 
mgr Karolina Czarnecka 

Niebieska Linia 

.. 

f~t2~ 
Ryszard Romaniuk Dr n. med. Bohdan T. Woronowtcz 

dr hab. specjalista terapii uzależnień specjalista I superwizor psychoterapii uzaleinień 
w Brecksville w Stanie Ohio Prezes Fundacji Zależni-Nie-Zależni 



CERTYFII<AT UCZESTNICTW A 

W Konferencji Naukowo - Szkoleniowej 

"PSYCHOTERAPIA 

MIEJSCEM SPOTI<ANIA" 

Szczecin 26 października 2019 
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PSV CHOLOGI I 

Dyrektor lnsytutu Psychologii 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

- a; 
prof. Zdzisław Kroplewski 

e z1p Przewodniczący Komitetu 

Orga~ acyjnego 

dr n. med} Ryszard Kamiński 
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