
IV. CERTYFIKAT SUPERWIZORA-DYDAKTYKA PTTPB 

1. WARUNKI WSTĘPNE 
 

1.1. Warunkiem ubiegania się o Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB jest łączne spełnienie 
następujących wymagań: 

a) posiadanie aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, 
b) członkostwo w PTTPB przez cały okres od rozpoczęcia kursu uprawniającego do ubiegania się o 

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, jak również przez cały okres 
Szkolenia w superwizji, do czasu złożenia wniosku o przyznanie Certyfikatu Superwizora-
Dydaktyka oraz brak zaległości w opłatach składek członkowskich za cały wskazany okres, 

c) co najmniej 5 lat pracy pod superwizją w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej od momentu 
uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, 

d) udokumentowanie co najmniej 7 lat podyplomowego doświadczenia zawodowego, w tym 
minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii 
całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym. Doświadczenie to, poza stażem 
klinicznym, może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu 
diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego, 

e) udokumentowanie ukończenia Szkolenia w superwizji poznawczo-behawioralnej spełniającego 
wskazane w rozdziale III kryteria, 

f) opis jednego procesu prowadzonej superwizji terapii poznawczo-behawioralnej podpisany 
przez Kierownika Szkolenia, 

g) udokumentowanie działalności dydaktycznej (wystąpienia/referaty/prowadzenie warsztatów 
lub szkoleń w obszarze terapii poznawczo-behawioralnej w szkołach wyższych, w ramach 
rekomendowanych kursów PTTPB lub na konferencjach naukowych) w wymiarze 20 godzin i 
superwizyjnej w wymiarze 20 godzin, przez cały okres szkolenia do momentu ubiegania się o 
certyfikat, 

h) przedłożenie pisemnej rekomendacji 3 superwizorów terapii poznawczo-behawioralnej, w tym 
Kierownika Szkolenia. 

2. WYMAGANE DOKUMENTY 
 

2.1. W celu ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB należy złożyć 
następujące dokumenty: 

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

b) zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia w zakresie superwizji terapii poznawczo-behawioralnej 
wydane przez Kierownika Szkolenia w ciągu miesiąca od zaliczenia wszystkich semestrów 
Szkolenia, 

c) skan aktualnego Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, 

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

e) zaświadczenie potwierdzające, że Wnioskodawca odbył co najmniej 5 lat pracy pod superwizją 
w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu 
Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, 

f) zaświadczenie potwierdzające co najmniej 7 lat podyplomowego doświadczenia zawodowego, 
w tym minimum 360 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale 
psychiatrii całodobowej lub izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym. Doświadczenie to, 



poza stażem klinicznym może być zdobywane w miejscach umożliwiających rozwój warsztatu 
diagnostycznego, terapeutycznego i klinicznego, 

g) jeden opis prowadzonej superwizji podpisany przez Kierownika Szkolenia, 

h) zaświadczenie potwierdzające wykonywanie działalności dydaktycznej 
(wystąpienia/referaty/prowadzenie warsztatów lub szkoleń w obszarze terapii poznawczo-
behawioralnej w szkołach wyższych w ramach rekomendowanych kursów PTTPB lub na 
konferencjach naukowych) w wymiarze 20 godzin i superwizyjnej w wymiarze 20 godzin przez 
cały okres szkolenia do momentu ubiegania się o certyfikat, 

i) pisemne rekomendacje 3 superwizorów terapii poznawczo-behawioralnej, w tym Kierownika 
Szkolenia, 

j) potwierdzenie wniesienia na konto PTTPB opłaty za wniosek o przyznanie Certyfikatu,  

k) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2.2. Czas od zakończenia Szkolenia do ubiegania się o wydanie Certyfikatu Psychoterapeuty 
Superwizora-Dydaktyka PTTPB nie powinien być dłuższy niż 2 lata kalendarzowe. W przypadkach 
indywidualnych Komisja Naukowo-Dydaktyczna może zalecić spełnienie dodatkowych wymagań.  

2.3. W wypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB może zażądać od 
osoby ubiegającej się o wydanie Certyfikatu innych dokumentów niż te, które zostały wymienione 
w pkt 2.1a–k. 

2.4. Wnioski i dokumenty potrzebne do ubiegania się o Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB są 
rozpatrywane przez Komisję Naukowo-Dydaktyczną PTTPB pod względem formalnym i 
merytorycznym. Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB ma prawo uznania złożonego przez 
Wnioskodawcę dokumentu za niespełniający wymagań formalnych lub merytorycznych.  

3.   PROCEDURA WYDANIA CERTYFIKATU 

3.1. Przyznanie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB następuje drogą uchwały Zarządu PTTPB, 
po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Naukowo-Dydaktyczną PTTPB złożonego wniosku i 
przesłanej kompletnej dokumentacji. 

3.2. Komisja Naukowo-Dydaktyczna rozpatruje wnioski w 3 terminach w roku. Dokumenty należy 
składać przez stronę internetową 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. 

3.3 Zarząd rozpatruje rekomendację Komisji Naukowo-Dydaktycznej na najbliższym posiedzeniu po 
otrzymaniu protokołu z głosowań KND. Zarząd PTTPB jest związany rekomendacją Komisji 
Naukowo-Dydaktycznej PTTPB. Negatywna rekomendacja KND dotycząca przyznania Certyfikatu 
powinna zawierać uzasadnienie. Przyznanie lub odmowa przyznania Certyfikatu następuje w 
drodze uchwały Zarządu. 

3.4 Powiadomienie o przyznaniu Certyfikatu następuje drogą elektroniczną oraz listową za 
pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 2 miesięcy od podjęcia przez Zarząd PTTPB stosownej 
uchwały. Powiadomienie listowne 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.  



3.5. Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB jest przyznawany na okres 5 lat i nie podlega 
automatycznemu odnowieniu. 

4. ODNAWIANIE CERTYFIKATU SUPERWIZORA-DYDAKTYKA PTTPB 

4.1. Wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka PTTPB należy złożyć 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. 

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 atestowane/rekomendowane szkolenie. 

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 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. 

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.  

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

wniosku dokumenty wykazujące spełnienie powyższych warunków. Dokumenty te są oceniane 

pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Naukowo-Dydaktyczną, która może 

wezwać Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych dokumentów.  

4.4. W przypadku składania wniosku po upływie terminu odnowienia certyfikatu Komisja Naukowo-

Dydaktyczna rozpatruje go indywidualnie i ma prawo zalecić spełnienie dodatkowych 

wymagań. 

 



 

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. 

 


