
Doprecyzowano warunki odbywania superwizji w czasie szkolenia oraz wymaganej do odnowienia 
Certyfikatu Psychoterapeuty i Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka. 
Zmieniono liczbę wymaganych godzin tzw. superwizji bezpośredniej 
Doprecyzowano sposób składania wniosku o Certyfikat Superwizora-Dydaktyka 
 
Rozdział II pkt 4.2. lit c 

poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 20 godzin w ciągu 5 lat, z 
częstotliwością nie mniejszą niż 1 godzina co 4 miesiące; z czego co najmniej 10 godzin superwizji 
potrzebnej do odnowienia Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB powinno zostać odbytych u superwizora 
PTTPB lub superwizora innych uznanych zagranicznych towarzystw terapii poznawczej i behawioralnej 
(np. EABCT, ABCT, IACP, AACBT, itp) lub superwizora innych uznanych instytucji certyfikujący w terapii 
poznawczo-behawioralnej (np. Beck Institute), które promują, dbają o standardy i dają możliwość 
kształcenia w całościowym ujęciu terapii poznawczej i behawioralnej, uwzględniającym I, II i III falę, 
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. 
Pozostałe 10 godzin może zostać uznane na podstawie superwizji koleżeńskiej (przy obecności 
przynajmniej trzech psychoterapeutów posiadających aktualny certyfikat PTTPB) lub superwizji 
odbytej u superwizora uznanych towarzystw, które promują, dbają o standardy i dają możliwość 
kształcenia w jednym z wąsko definiowanych nurtów terapii poznawczo-behawioralnej (np. DBT, ST, 
ACT, MCT, itp.).  
Superwizja powinna zostać udokumentowana w dzienniczku superwizji – wzór do pobrania na stronie 
PTTPB, 
 

Rozdział IV pkt 4.2 lit. b 

poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 20 godzin w ciągu 5 lat, z 
częstotliwością nie mniejszą niż 1 godzina co 4 miesiące; z czego co najmniej 10 godzin superwizji 
potrzebnej do odnowienia Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB powinno zostać odbytych u superwizora 
PTTPB lub superwizora innych uznanych zagranicznych towarzystw terapii poznawczej i behawioralnej 
(np. EABCT, ABCT, IACP, AACBT, itp) lub superwizora innych uznanych instytucji certyfikujący w terapii 
poznawczo-behawioralnej (np. Beck Institute), które promują, dbają o standardy i dają możliwość 
kształcenia w całościowym ujęciu terapii poznawczej i behawioralnej, uwzględniającym I, II i III falę; 
tterapeuty 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. 
Pozostałe 10 godzin może zostać uznane na podstawie superwizji koleżeńskiej (przy obecności 
przynajmniej trzech psychoterapeutów posiadających aktualny certyfikat PTTPB) lub superwizji 
odbytej u superwizora uznanych towarzystw, które promują, dbają o standardy i dają możliwość 
kształcenia w jednym z wąsko definiowanych nurtów terapii poznawczo-behawioralnej (np. DBT, ST, 
ACT, MCT, itp.).  
Superwizja powinna zostać udokumentowana w dzienniczku superwizji – wzór do pobrania na stronie 
PTTPB, 
 

Rozdział IV ptk. 4.2 lit. c: 



poddawanie superwizji własnej pracy superwizyjnej („superwizja superwizji”) w wymiarze minimum 5 
godzin na rok, realizowanych u superwizora PTTPB lub superwizora innych uznanych zagranicznych 
towarzystw terapii poznawczej i behawioralnej (np. EABCT, ABCT, IACP, AACBT, itp) lub superwizora 
innych uznanych instytucji certyfikujący w terapii poznawczo-behawioralnej (np. Beck Institute), 
które promują, dbają o standardy i dają możliwość kształcenia w całościowym ujęciu terapii 
poznawczej i behawioralnej, uwzględniającym I, II i III falę 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 superwizorów posiadających aktualny Certyfikat Superwizora-Dydaktyka 
PTTPB. 

Rozdział I pkt. 2.10 lit f: 

potwierdzenie poddania 3 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej przez nagranie wideo, audio lub 
obserwację sesji terapeutycznej na żywo, 

Rozdział I pkt 5.1 

Superwizja podczas szkolenia/studiów jest prowadzona przez Superwizora-Dydaktyka PTTPB, 
superwizora uznanych towarzystw zagranicznych terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutę 
poznawczo-behawioralnego PTTPB, będącego w trakcie szkolenia w superwizji do uzyskania 
Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB lub autorytet zagraniczny posiadający tytuł naukowy i 
uznany dorobek naukowy o znaczącym wkładzie w rozwój terapii poznawczo-behawioralnej. 
Superwizja obejmuje systematyczną dyskusję i informacje zwrotne na temat prowadzonej terapii na 
podstawie obserwacji terapii i/lub nagranych materiałów z sesji (audio lub wideo), pisemną 
konceptualizację przypadku i odgrywanie ról. Superwizja obejmuje zarówno proces diagnozy, jak i 
terapii. W trakcie szkolenia konieczne jest poddanie tzw. superwizji bezpośredniej (przez przekazanie 
nagrania audio, wideo lub przeprowadzenia sesji terapeutycznej w obecności superwizora) minimum 
3 przypadków 

Rozdział VII pkt 2.6 lit. f 

potwierdzenie poddania 3 przypadków tzw. superwizji bezpośredniej, przez nagranie wideo, audio 
lub obserwację sesji terapeutycznej na żywo 

Rozdział II pkt 2.1 

W celu ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego 
PTTPB należy złożyć drogą elektroniczna w Systemie PTTPB 

Rizdział IV, pkt 4.1 

Wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB należy złożyć drogą elektroniczna 
w Systemie PTTPB w jednym z terminów rozpatrywania wniosków przez Komisję Naukowo-
Dydaktyczną, o których mowa w pkt 3.2 tego Rozdziału, nie później niż na 4 miesiące przed upływem 
okresu ważności Certyfikatu. 

 

 

 


