
 

 

 

Warunki przyznania Certyfikatu Superwizora Poznawczo-Behawioralnego CTPB 

 

 

 

 
1. Certyfikat Superwizora Poznawczo-Behawioralnego CTPB (dalej Certyfikat Superwizora CTPB) 

przyznawany jest raz na pięć lat i po upływie tego czasu wymaga odnowienia. 

 
 

2. Warunki przyznania Certyfikatu Superwizora CTPB powstały w oparciu o wytyczne European 

Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). 

 
 

3. O przyznaniu Certyfikatu Superwizora CTPB decyduje komisja certyfikacyjna CTPB po łącznym 

spełnieniu poniższych warunków: 

 
a) posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego przez minimum 5 lat, 

b) ukończenie szkolenia w zakresie superwizji w nurcie poznawczo-behawioralnym, w tym uzyskanie 

dwóch rekomendacji superwizorów prowadzących szkolenie, 

c) udokumentowanie minimalnego okresu 5-letniej pracy klinicznej z zastosowaniem TPB, 

d) udokumentowanie systematycznej pracy klinicznej w modelu poznawczo-behawioralnym jako głównym 

modelu terapeutycznym, 

e) udokumentowanie zaangażowania w rozwój zawodowy poprzez udział w konferencjach, warsztatach, 

wykładach, prowadzenie badań klinicznych, publikację artykułów naukowych, książek dotyczących 

TPB oraz prowadzenie działalności dydaktycznej łącznie w wymiarze 20 godzin rocznie, 

f) poddawanie swojej praktyki klinicznej regularnej superwizji prowadzonej przez superwizora 

poznawczo-behawioralnego w wymiarze minimum 20 godzin rocznie (potwierdzonej podpisami 

superwizora w książce superwizji), 

 
 

4. W celu uzyskania Certyfikatu Superwizora CTPB należy złożyć wymienione poniżej dokumenty w 
języku polskim lub angielskim,nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na dwa tygodnie 

przed upływem ważności aktualnego certyfikatu lub datą rozpoczęcia prac komisji.W razie 

niedopełnienia tego warunku CTPB nie gwarantuje odnowienia certyfikatu. 

 
a) wniosek o przyznaniecertyfikatu (tylko w języku polskim), 

b) oświadczenie o przestrzeganiu zasad Kodeksu Etycznego CTPB (tylko w języku polskim), 

c) potwierdzenie dokonania opłaty certyfikacyjnej (tylko w języku polskim), 

d) udokumentowane potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w punktach 3a, 3b, 3c, 3d, 

3eoraz 3f na wzorach formularzy przygotowanych przez CTPB oraz w książce superwizji(w 

języku polskim i angielskim). 

5. Wypełniony wniosekwraz z załącznikami należy przesłać na adres CTPB, ul. Wilcza 28 lok. 21, 

00-544 Warszawa. 



6. Komisja certyfikacyjna rozpatruje wniosek w ciągu dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia prac 

komisji. Aktualny certyfikat jest ważny do momentu wydania decyzji przez komisję 

certyfikacyjną. 

7. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznaniakomisja certyfikacyjna CTPB informuje 

wnioskodawcę listem poleconym. 

8. Lista certyfikowanych superwizorów CTPB jest na bieżąco aktualizowana na stronie CTPB. 

9. Decyzję odmawiającą przyznania certyfikatu komisja certyfikacyjna uzasadnia na piśmie.W 

przypadku decyzji odmawiającej przyznania certyfikatu wnioskodawcy przysługuje możliwość 

złożenia  powtórnego  wniosku.   Pisemną   prośbę   o   powtórne   rozpatrzenie   wniosku,   wraz 

z uzasadnieniem, należy przesłać nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania negatywnej 

decyzji na adres CTPB. 

10. Powtórne rozpatrzenie wniosku odbędzie się w trakcie najbliższego planowego posiedzenia 

komisji. 

11. Wysokość opłat certyfikacyjnych uregulowana jest w cenniku opłat opublikowanym i 

aktualizowanym na stronie www.ctpb.pl w zakładce Certyfikaty CTPB. Powtórne rozpatrzenie 

wniosku wymaga dokonania kolejnej opłaty certyfikacyjnej. 

http://www.ctpb.pl/

