
Doprecyzowano zapisy i w prowadzono zmiany dotyczące: 
-  wymaganego wykształcenia kierunkowego uprawniającego do podjęcia szkolenia uprawniającego 
do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB , dostosowując je do Rozporządzeń Ministra 
Zdrowia 
- rozszerzono możliwość odbywania psychiatrycznego stażu klinicznego o oddziały dzienne 
- doprecyzowano przepisy dotyczące egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB dla osób, które 
nie ukończyły szkoleń atestowanych przez PTTPB 
- doprecyzowano przepisy dotyczące doświadczenia zawodowego, rozumianego jako osobiste 
prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej 
- wprowadzono sposób składania wniosków 
- opisano termin oczekiwania na rozpatrzenie wniosków i listowne przesłanie certyfikatów 
- doprecyzowano warunki dotyczące superwizji wymaganej do odnowienia Certyfikatu 
Psychoterapeuty oraz zwiększono liczbę wymaganych godzin superwizji 
- doprecyzowano zasady dotyczące szkolenia ustawicznego wymaganego do odnowienia Certyfikatu 
Psychoterapeuty i Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka 
 
Rozdział I, punkt 1.1 
Szkolenie uprawniające do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-
Behawioralnego PTTPB jest szkoleniem podyplomowym przeznaczonym dla osób ze stopniem 
naukowym magistra (lub równoważnym) i wyższym niż magistra, który został uzyskany 
na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień. 

Rozdział I, punkt 2.6 litera c. 
360 godzin stażu klinicznego, realizowane samodzielnie przez osobę szkolącą się, w tym: 120 godzin 
psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie 
przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym, oraz 
240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry 
lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w 
placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju 
zaburzeniami psychicznymi 
 
Rozdział I, punkt 2.6 
Pozostałe 140 godzin pozostają do rozdysponowania przez Kierownika Szkolenia i są przedstawione 
w programie Szkolenia 
 
Rozdział I, punkt 3.5 
Osoba, która spełniła wszystkie wymagania potrzebne do ukończenia Szkolenia zgodnego ze 
standardami PTTPB i atestowanego przez PTTPB z wyjątkiem zdania egzaminu kończącego Szkolenie, 
o którym mowa w pkt 3.2, ma prawo ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu przed Komisją 
Egzaminacyjną powołaną w tym celu przez PTTPB w okresie maksymalnie 6 lat od dnia rozpoczęcia 
szkolenia/kursu w nurcie poznawczo-behawioralnym. 
 

Rozdział I dodano 



3.12. Osoba która nie ukończyła Szkolenia zgodnego ze standardami PTTPB i atestowanego przez 
PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej, ma prawo ubiegać się o dopuszczenie 
do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną w tym celu przez PTTPB w okresie maksymalnie 
6 lat od dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu w nurcie poznawczo-behawioralnym. 
 
3.13. Warunkiem dopuszczenia osoby opisanej w punkcie 3.12. jest spełnienie następujących 
wymagań: 

1. Odbycie 1200 godzin szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej 
(wymagane stosowne zaświadczenia), w tym minimum:  

a. 200 godzin superwizji poznawczo-behawioralnej, w trakcie której poddano 
minimum 200 godzin praktyki terapeutycznej; 

b. 400 godzin zajęć teoretycznych (wykładów, warsztatów, seminariów) oraz 
praktycznych (warsztatów) 

c. 360 godzin stażu klinicznego, realizowane samodzielnie przez osobę szkolącą 
się, w tym: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w 
oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale 
psychiatrycznym całodobowym lub w psychiatrycznym oddziale dziennym, 
oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod 
opieką merytoryczną psychiatry, psychologa klinicznego lub certyfikowanego 
psychoterapeuty w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i 
terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi 

d. 100 godzin rozwoju osobistego. 
2. Odbycie 50 godzin superwizji u dwóch Superwizorów-Dydaktyków PTTPB (z dwóch 

różnych ośrodków) lub osób szkolących się na kursach przygotowujących się do 
uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB, lub uznanych 
międzynarodowych autorytetów w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, z czego 
u każdego z superwizorów należy odbyć co najmniej 20 godzin superwizji 
indywidualnej (razem 40 godzin) zakończonych pisemną rekomendacją superwizora, 
a pozostałe 10 godzin pozostaje do rozdysponowania dowolnego przez kandydata do 
egzaminu (np. pozostałe 10 godzin może być zrealizowane w formie superwizji 
grupowej).  

3. Posiadanie doświadczenia zawodowego. Doświadczenie zawodowe obejmuje 
podyplomowe doświadczenie zawodowe w wymiarze minimum 1560 godzin (1,5 roku 
w wymiarze 20 godzin tygodniowo), w tym minimum 200 godzin superwizowanej 
praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przez doświadczenie 
zawodowe rozumie się prowadzenie psychoterapii w nurcie poznawczo-
behawioralnym 

4. Osoba ubiegająca się o egzamin powinna złożyć w PTTPB cztery opisy przypadków 
przeprowadzonych procesów psychoterapii poznawczo-behawioralnej, dwa nagrania sesji 
psychoterapii poznawczo-behawioralnej (jeśli nagrania nie dotyczą jednego z czterech 
przedstawionych opisów przypadków, powinien być do nich dołączony około 
jednostronicowy opis zawierający: krótki opis pacjenta, rozpoznanie, informację o sesji, tj. 
która to sesja z danym pacjentem oraz cel sesji), oraz jedną pracę pisemną (przeglądu 
piśmiennictwa lub pracy badawczej dotyczących psychoterapii poznawczo-behawioralnej). 



5. Czas rozpatrywania wniosku o egzamin od momentu złożenia kompletu dokumentów 
– 3 miesiące. 

6. Egzaminy realizowane w dwóch stałych terminach w ciągu roku: kwiecień i 
październik. 

7. Powinna uiścić opłatę egzaminacyjną. 
8. KND PTTPB indywidualnie rozpatruje każdy złożony wniosek. 
9. W przypadku osób szkolących się zagranicą KND : jeżeli osoba ubiegająca się o 

egzamin/certyfikat PTTPB posiada certyfikat EABCT lub ukończyła szkolenie 
rekomendowane przez towarzystwo danego kraju, które pozostaje zrzeszone w 
strukturze EABCT, może uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB bez dodatkowych 
warunków, o ile ukończone szkolenie zapewniało 1200 godzin. W przypadku 
niewystarczającej liczby godzin (poniżej 1200), wymagane jest „dorobienie” 
odpowiedniej ilości godzin szkoleniowych do 1200. W przypadku osób szkolących się 
poza strukturami EABCT, KND rozpatruje wniosek indywidualnie. 

 

Rozdział I punkt 4.1 

Posiadanie doświadczenia zawodowego. Doświadczenie zawodowe obejmuje podyplomowe 
doświadczenie zawodowe w wymiarze minimum 1560 godzin (1,5 roku w wymiarze 20 godzin 
tygodniowo), w tym minimum 200 godzin superwizowanej praktyki terapeutycznej w nurcie 
poznawczo-behawioralnym. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się prowadzenie 
psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym 
 

Rozdział II, punkt 2.1 

W celu ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB 
należy złożyć w PTTPB  następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB 
wypełniony w Systemie internetowym PTTPB, 

b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
c) pisemną rekomendację dwóch superwizorów, w tym Kierownika Szkolenia, 
d) opis dwóch przypadków prowadzonych terapii dyskutowanych podczas egzaminu i podpisanych 

przez Kierownika Szkolenia, 
e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, o którym 

mowa w Rozdziale I Podrozdziale 2 pkt 2.10, podpisane przez Kierownika Szkolenia, 
f) zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu klinicznego, 
g) zaświadczenie o odbyciu min 100 godzin warsztatów i/lub terapii własnej (o ile nie są 

uwzględnione w zaświadczeniu wydanym przez kierownika kursu) 
h) zaświadczenie potwierdzające podyplomowe doświadczenie zawodowe, a w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej wydruk z CEIDG wraz z oświadczeniem o prowadzeniu 
własnej praktyki terapeutycznej w ramach własnej działalności gospodarczej, 

i) pracę pisemną: przegląd piśmiennictwa (z zachowaniem zasad cytowania APA) dotyczący 
wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo-behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie 



problematyki poznawczo-behawioralnej, podpisane przez Kierownika Szkolenia. Osoba 
ubiegająca się o certyfikat może być współautorem tej pracy, nie musi być pierwszym autorem, 

j) zaświadczenie o uregulowanych składkach członkowskich PTTPB wydawane przez Sekretariat 
PTTPB, 

k) potwierdzenie wniesienia na konto PTTPB opłaty za wniosek o przyznanie Certyfikatu,  
l) podpisaną przez Wnioskodawcę deklarację przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty 

Poznawczo-Behawioralnego oraz zasad dobrej praktyki klinicznej, której wzór znajduje się na 
stronie internetowej PTTPB, 

m) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Rozdział II, punkt 3.2 

Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB rozpatruje wnioski trzy razy w roku kalendarzowym. 
Dokumenty należy składać przez System internetowy PTTPB w terminach do: 31 stycznia, 30 maja i 
30 września danego roku kalendarzowego. W ciągu 2 miesięcy od tych terminów Komisja Naukowo-
Dydaktyczna podejmuje uchwałę o rekomendowaniu bądź nierekomendowaniu Wnioskodawcy 
Zarządowi PTTPB w celu wydania Certyfikatu. 

Rozdział II, punkt 3.4 

Powiadomienie o przyznaniu Certyfikatu następuje drogą listową za pośrednictwem Poczty Polskiej w 
ciągu dwóch miesięcy od podjęcia przez Zarząd PTTPB stosownej uchwały. Powiadomienie o 
przyznaniu Certyfikatu powinno zawierać dokument Certyfikatu. Powiadomienie o odmowie 
przyznania Certyfikatu następuje drogą elektroniczną i zawiera wyłącznie odpis podjętej przez KND 
uchwały wraz z uzasadnieniem w przedmiocie nierekomendowania Wnioskodawcy Zarządowi PTTPB 
w celu wydania Certyfikatu. 
 
Rozdział II punkt 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 szkolenie w ośrodkach 
rekomendowanych. Godziny te przyznawane są przez Zarząd PTTPB, a sposób ich naliczanie 
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 szkolenie w ośrodkach rekomendowanych, 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. 

Rozdział II, punkt 4.5 

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. 

Rozdział IV, punkt 2.1 litera a 

wniosek o wydanie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB wypełniony w Systemie internetowym 
PTTPB 

Rozdział IV, punkt 3.2 

Komisja Naukowo-Dydaktyczna rozpatruje wnioski w 3 terminach w roku. Dokumenty należy składać 
przez System internetowy PTTPB w terminach do: 31 stycznia, 30 maja i 30 września danego roku 
kalendarzowego. W ciągu 2 miesięcy od tych terminów KND podejmuje uchwałę o rekomendowaniu 
bądź nierekomendowaniu Wnioskodawcy Zarządowi PTTPB w celu wydania Certyfikatu. 

Rozdział IV, punkt 4.2  
Warunkiem odnowienia certyfikatu jest łączne spełnienie następujących wymagań: 
a) udokumentowane prowadzenie superwizji w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, 
b) poddawanie własnej pracy terapeutycznej regularnej superwizji w wymiarze minimum 15 godzin 

w ciągu pięciu lat, 
c) poddawanie superwizji własnej pracy superwizyjnej („superwizja superwizji”) w wymiarze 

minimum 5 godzin na rok, 
d) 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 szkolenie w ośrodkach rekomendowanych. 
Godziny te przyznawane są przez Zarząd PTTPB, a sposób ich naliczanie 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 szkolenie 
w ośrodkach rekomendowanych, 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. 

e) prowadzenie działalności dydaktycznej i/lub naukowej w wymiarze co najmniej 20 godzin 
szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej/rok,  

f) prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym, 
g) uiszczenie opłaty za odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB.  
 

Rozdział V, punkt 1  

wypełnić wniosek o odnowienie Europejskiego Certyfikatu EABCT w Systemie internetowym PTTPB, 
 


