
4. ODNAWIANIE CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO 
PTTPB 

4.1. Wniosek o odnowienie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB należy 
złożyć w jednym z terminów rozpatrywania wniosków przez Komisję Naukowo-Dydaktyczną, o 
których mowa w Podrozdziale 3 pkt 3.2 powyżej, nie później niż na 4 miesiące przed upływem 
okresu ważności certyfikatu.  

4.2. Warunkiem odnowienia certyfikatu jest łączne spełnienie następujących wymagań: 

a) prowadzenie praktyki terapeutycznej w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej od momentu 

uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, 

b) zaliczenie co najmniej 20 godzin szkoleniowych na rok w obszarze psychopatologii i metod 

leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based medicine), z czego przynajmniej 

połowa godzin powinna dotyczyć tematycznie terapii poznawczo-behawioralnej. Szkolenia mogą 

odbywać się w różnych formach – mogą to być wykłady, konferencje, seminaria, warsztaty. Jako 

godziny szkolenia uznawane są również, godziny uzyskane na podstawie działalności w ramach 

Zespołu do Spraw Promocji Terapii Poznawczo-Behawioralnej, lub uczestnictwa, jako 

zewnętrzny członek komisji egzaminacyjne na egzaminach kończących 

atestowane/rekomendowane szkolenie. Godziny te przyznawane są przez Zarząd PTTPB, a 

sposób ich naliczania regulują osobne uchwały. Jeżeli wśród rozliczanych godzin szkolenia, 

przedstawiane są godziny uzyskane na podstawie działalności w ramach Zespołu do Spraw 

Promocji Terapii Poznawczo-Behawioralnej, lub uczestnictwa, jako zewnętrzny członek komisji 

egzaminacyjne na egzaminach kończących atestowane/rekomendowane szkolenie, to mogą one 

stanowić 40% wymaganych do odnowienia Certyfikatu PTTPB godzin szkoleniowych, pozostałe 

60% wymaganych godzin szkoleniowych powinno być uzyskane na podstawie uczestnictwa w 

wymienionych powyżej szkoleniach. 

c) poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 20 godzin w ciągu 5 lat, z 

częstotliwością nie mniejszą niż 1 godzina co 4 miesiące; co najmniej połowa godzin powinna 

zostać zrealizowana u Superwizora-Dydaktyka PTTPB, superwizora uznanych zagranicznych 

towarzystw terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB, 

będącego w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka 

PTTPB lub uznanego zagranicznego autorytetu z dziedziny terapii poznawczo-behawioralnej. 

Superwizja koleżeńska zostanie uwzględniona, jeżeli odbywała się w zespole nie mniejszym niż 3 

terapeutów posiadających aktualny Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego 

PTTPB. Superwizja powinna zostać udokumentowana w dzienniczku superwizji – wzór do 

pobrania na stronie PTTPB,  

d) uiszczenie opłaty za odnowienie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego 

PTTPB 

4.3. Członek PTTPB składający wniosek o odnowienie Certyfikatu jest zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty wykazujące spełnienie  warunków opisanych w powyższych punktach. 

Dokumenty te są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Naukowo-

Dydaktyczną, która może wezwać Wnioskodawcę do ich uzupełnienia.  

4.4. W przypadku składania wniosku po upływie terminu ważności Certyfikatu, o którym mowa 

w pkt 3.5, z uwzględnieniem postanowień pkt 4.1, Komisja Naukowo-Dydaktyczna rozpatruje go 



indywidualnie i ma prawo zalecić spełnienie dodatkowych wymagań, poza wyszczególnionymi w 

pkt 4.2. 

4.5. Termin ważności Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB jest 

zrównany z terminem ważności Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB po otrzymaniu 

Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB. W związku z tym Superwizor-Dydaktyk odnawia 

jedynie Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB, ponosząc koszt tylko tego odnowienia, 

natomiast jego Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB odnawia się 

automatycznie pod warunkiem, że został odnowiony Certyfikat Superwizora-Dydaktyka. 

 

 

 

UWAGA 

Przepisy niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1.10.2018.  

 Jeżeli w czasie złożenia wniosku o przyznanie certyfikatu obowiązują przepisy inne niż w czasie 

rozpoczęcia szkolenia, zakończenia szkolenia, zdawania egzaminu końcowego, stosuje się przepisy 

nowe, jednakże należy stosować przepisy obowiązujące poprzednio, jeżeli są korzystniejsze dla 

Wnioskodawcy. Możliwość stosowania przepisów obowiązujących poprzednio zostaje wyłączona po 

upływie 4 lat od daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu.  W stosunku do szkoleń i kursów 

rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, w szczególności w zakresie ich 

programów, czasu trwania oraz zasad organizacji stosuje się przepisy obowiązujące w momencie 

rozpoczęcia szkolenia. 


