
Korekta interpunkcyjna i stylistyczna tekstu. 
Dodano wyjaśnienia i doszczegółowienia poszczególnych pojęć. 
Ujednolicenie tekstu pod kątem spójności wewnętrznej poszczególnych punktów. 
 

Rozdział I 

3.13. Warunkiem dopuszczenia osoby opisanej w Rozdziale I pkt. 3.12. jest spełnienie następujących 
wymagań: 

1. Posiadanie  stopnia naukowego magistra (lub równoważnego) i wyższego 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. 

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

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

b. 200 godzin superwizji poznawczo-behawioralnej zapewnianej przez Ośrodek, 
w trakcie których superwizji poddano minimum 200 godzin praktyki 
terapeutyczne j (np. poddano superwizji pracę z ośmiorgiem pacjentów, z 
którymi, terapeuta pracował w sumie co najmniej 200 godzin- 20 godzin z 
jednym pacjentem, 30 godzin z drugim, itd.), 

c. 360 godzin stażu klinicznego, realizowanych samodzielnie przez osobę 
szkolącą się, w tym: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego 
odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej  albo w  psychiatrycznym 
oddziale dziennym albo  w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym 
całodobowym, 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 

d. 100 godzin rozwoju osobistego, zapewnianych przez Ośrodek lub 
realizowanych samodzielnie przez osobę szkolącą się.  

3. Odbycie 50 godzin superwizji u dwóch Superwizorów-Dydaktyków PTTPB 
(pracujących w dwóch różnych ośrodkach) lub osób szkolących się na kursach 
przygotowujących się do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB, lub 
autorytetu zagranicznego posiadającego tytuł naukowy i  uznany dorobek naukowy o 
znaczącym wkładzie w rozwój terapii 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 
realizowanej u Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub osoby szkolącej się na kursach 
przygotowujących się do uzyskania Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB).  

4. 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 (porównaj Rozdział I 
pkt.3.13 podpunkt 2 lit b).  

5. 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). 
 

3.14 Od momentu złożenia kompletu dokumentów KND ma 3 miesiące na rozpatrzetnie wniosku 
. 

3.15 egzaminy odbywają się 2 razy w roku: w sesji wiosennej (luty–maj) oraz sesji jesiennej 
(październik–grudzień),  

3.16 Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu na zasadach określonych w niniejszym 
punkcie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. 

3.17 KND PTTPB rozpatruje każdy złożony wniosek indywidualnie. 

3.18 W przypadku osób szkolących się za granicą: 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. Kandydat musi również przedstawić 
zaświadczenie o odbyciu 360 godzin stażu klinicznego i 100 godzin pracy własnej. W przypadku 
osób szkolących się poza strukturami EABCT, KND rozpatruje wniosek indywidualnie. 

3.19. Procedura egazminacyjna jest zgodna z opisaną w Rozdziale I pkt 3.9.-3.11. Z zastrzeżeniem, że 
osoby nie posiadające dyplomu lekarza lub tytułu magistra psychologii będą dodatkowo 
egzaminowane z zakresu psychopatologii. 

 

Rozdział II, punkt 4.2, litera 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 autorytetu 
zagranicznego posiadającego tytuł naukowy i  uznany dorobek naukowy o znaczącym wkładzie w 
rozwój 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,  



 

Rozdział IV, punkt 4.2, litera b 

poddawanie własnej pracy terapeutycznej regularnej superwizji w wymiarze minimum 15 godzin w 
ciągu pięciu lat, 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 autorytetu zagranicznego posiadającego tytuł naukowy 
i uznany dorobek naukowy o znaczącym wkładzie w rozwój 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, 

 


