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WARUNKI ODNOWIENIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU 

PSYCHOTERAPEUTY POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO CTPB 

 

1. Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej 

(dalej: „Certyfikat”) jest ważny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres pięciu lat od daty 

jego wystawienia. 

2. Osoba, która otrzymała Certyfikat może skorzystać, na warunkach określonych poniżej, z możliwości 

odnowienia ważności Certyfikatu na okres kolejnych pięciu lat. 

3. Warunki odnowienia ważności Certyfikatu powstały w oparciu o wytyczne European Association for 

Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). 

4. W celu odnowienia ważności Certyfikatu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do Centrum Terapii 

Poznawczo-Behawioralnej (dalej: „CTPB”). Wzór wniosku o odnowienie ważności Certyfikatu określa 

CTPB. 

5. Wniosek o odnowienie ważności Certyfikatu należy wypełnić czytelnie, pismem maszynowym lub 

komputerowym (drukowanym). 

6. Wniosek o odnowienie ważności Certyfikatu podlega opłacie określonej w cenniku opublikowanym       

i aktualizowanym na stronie internetowej CTPB (www.ctpb.pl). 

7. Wniosek o odnowienie ważności Certyfikatu należy złożyć w terminie: 

a) od dnia 2 stycznia do dnia 31 stycznia w danym roku, jeżeli ważność Certyfikatu wygasa nie 

wcześniej niż w dniu 1 marca tego roku i nie później niż w dniu 30 czerwca tego roku; 

b) od dnia 1 maja do dnia 31 maja w danym roku, jeżeli ważność Certyfikatu wygasa nie 

wcześniej niż w dniu 1 lipca tego roku i nie później niż w dniu 31 października tego roku; 

c) od dnia 1 września do dnia 30 września w danym roku, jeżeli ważność Certyfikatu wygasa nie 

wcześniej niż w dniu 1 listopada tego roku i nie później niż w dniu 28 lutego następnego roku. 1 

8. Do wniosku o odnowienie ważności Certyfikatu należy załączyć: 

a) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się i zobowiązaniu do przestrzegania zasad opisanych w 

Zbiorze Zasad Etyki CTPB oraz o braku przeszkód do wykonywania zawodu, zgodnie ze wzorem 

określonym przez CTPB (w języku polskim), 

b) potwierdzenie uiszczenia na rzecz CTPB opłaty od wniosku o odnowienie ważności Certyfikatu, 

 

1 Jeżeli w danym roku miesiąc luty liczy 29 dni, termin na złożenie wniosku o odnowienie ważności certyfikatu określony w punkcie 7  

lit. c) stosuje się do certyfikatów, których ważność wygasa nie później niż w dniu 29 lutego tego roku. 
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c) wypełnione formularze, których wzory określa CTPB, zawierające informacje potwierdzające 

spełnienie warunków wymienionych w punkcie 13 lit. a) – d), tj. formularz dotyczący 

systematycznej pracy klinicznej, formularz dotyczący rozwoju zawodowego, formularz dotyczący 

poddawania pracy klinicznej superwizji zawierający rekomendację superwizora i dzienniczek 

prowadzonych superwizji (w języku polskim i angielskim). 

9. Wypełniony  wniosek  o  odnowienie  ważności  Certyfikatu  wraz  z  załącznikami,  o  których  mowa  

w punkcie 8, należy przesłać pocztą na adres CTPB: ul. Wilcza 28 lok. 21 (00-544 Warszawa) oraz 

drogą elektroniczną na adres e-mail: szkola@ctpb.pl . 

10. W razie niedopełnienia warunków określonych w punkcie 7, 8 lub 9, CTPB nie gwarantuje odnowienia 

ważności certyfikatu. 

11. Komisja  Certyfikacyjna  powołana   przy   CTPB   (dalej:   „Komisja”)   rozpatruje   złożone   wnioski 

o odnowienie ważności Certyfikatu trzy razy w każdym roku, przy czym: 

a) w lutym i marcu rozpatrywane są wnioski złożone w terminie określonym w punkcie 7 lit. a), 

b) w czerwcu i lipcu rozpatrywane są wnioski złożone w terminie określonym w punkcie 7 lit. b), 

c) w październiku i listopadzie rozpatrywane są wnioski złożone w terminie określonym w punkcie 

7 lit. c). 

12. Komisja rozpoznaje wniosek przed upływem okresu ważności Certyfikatu. 

 
13. Komisja podejmuje decyzję o odnowieniu ważności Certyfikatu, jeżeli łącznie zostaną spełnione 

następujące warunki: 

a) osoba ubiegająca się o odnowienie ważności Certyfikatu udokumentuje, że w każdym roku 

ważności Certyfikatu prowadziła praktykę psychoterapeutyczną w modelu poznawczo- 

behawioralnym jako głównym modelu terapeutycznym, przy czym dodatkowo dopuszcza się 

także praktykę w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej trzeciej fali (terapia skupiona na 

uważności, terapia schematów, EMDR, ACT, terapia dialektyczno-behawioralna), 

b) osoba ubiegająca się o odnowienie ważności Certyfikatu udokumentuje, że poddawała swoją 

praktykę kliniczną regularnej superwizji prowadzonej przez superwizora w nurcie poznawczo- 

behawioralnym (superwizje indywidualne i/lub grupowe), w wymiarze co najmniej 12 godzin   

w każdym roku ważności Certyfikatu, co będzie potwierdzone podpisami tego superwizora w 

dzienniczku prowadzonych superwizji, przy czym rozpatrywane będą również superwizje w 

nurcie terapii poznawczo-behawioralnej trzeciej fali (terapia skupiona na uważności, terapia 

schematów, EMDR, ACT, terapia dialektyczno- behawioralna) jako uzupełnienie superwizji w 

terapii poznawczo-behawioralnej; 

c) osoba ubiegająca się o odnowienie ważności Certyfikatu  udokumentuje  swoje zaangażowanie 

w rozwój zawodowy, na przykład poprzez udział w konferencjach, warsztatach, wykładach, 

prowadzenie badań klinicznych, publikację artykułów naukowych, książek dotyczących terapii 

poznawczo-behawioralnej, w tym także terapii poznawczo-behawioralnej trzeciej fali (terapia 

skupiona na uważności, terapia schematów, EMDR, ACT, terapia dialektyczno-behawioralna) 
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oraz prowadzenie działalności dydaktycznej w terapii poznawczo-behawioralnej lub terapii 

poznawczo-behawioralnej trzeciej fali w łącznym wymiarze co najmniej 20 godzin w każdym 

roku ważności Certyfikatu, 

d) osoba ubiegająca się o odnowienie ważności Certyfikatu przedstawi rekomendację od 

superwizora. 

14. Jeżeli co najmniej jeden z warunków określonych punkcie 13 lit. a) – d) nie zostanie spełniony Komisja 

podejmuje decyzję o odmowie odnowienia ważności Certyfikatu. Decyzja Komisji o odmowie 

odnowienia ważności Certyfikatu zawiera pisemne uzasadnienie. 

15. W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (np. długotrwała choroba), 

gdy osoba ubiegająca się o odnowienie ważności Certyfikatu udokumentuje jedynie częściowe spełnienie 

jednego lub kilku warunków określonych punkcie 13 lit. a) – c), Komisja, po rozważeniu wszystkich 

przedstawionych przez tę osobę okoliczności, może podjąć decyzję o odnowieniu ważności Certyfikatu, 

jeżeli uzna, że osoba ta, pomimo częściowego spełnienia warunku lub warunków, daje rękojmię 

należytego prowadzenia praktyki psychoterapeutycznej w modelu poznawczo-behawioralnym. 

16. Komisja przesyła listem poleconym informację o odnowieniu ważności Certyfikatu wraz z nowym 

Certyfikatem albo informację o odmowie odnowienia ważności Certyfikatu wraz z pisemnym 

uzasadnieniem odmowy, na adres do korespondencji wskazany we wniosku przez osobę ubiegającą się  

o odnowienie ważności Certyfikatu. 

17. W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o odmowie odnowienia ważności Certyfikatu, osoba 

ubiegająca się o odnowienie, która nie zgadza się z tą decyzją może, w terminie 2 tygodni od dnia 

doręczenia jej informacji, o której mowa w punkcie 16, złożyć pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie 

wniosku. Prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku wymaga uzasadnienia. 

18. Za ponowne rozpatrzenie wniosku o odnowienie ważności Certyfikatu CTPB pobiera opłatę określoną w 

cenniku opublikowanym i aktualizowanym na stronie internetowej CTPB (www.ctpb.pl). 

19. Ponowne rozpatrzenie wniosku o odnowienie ważności Certyfikatu powinno nastąpić przed upływem 

okresu ważności Certyfikatu. 

20. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku o odnowienie ważności Certyfikatu: 

a) Komisja podejmuje decyzję o odnowieniu ważności Certyfikatu, jeżeli stwierdzi, że zostały 

spełnione warunki określone punkcie 13; 

b) Komisja może podjąć decyzję o odnowieniu ważności Certyfikatu na podstawie punktu 15, 

c) Komisja podtrzymuje decyzję o odmowie odnowienia ważności Certyfikatu, jeżeli nie zachodzą 

podstawy do podjęcia decyzji, o której mowa w lit. a) lub b) powyżej. 

21. Lista certyfikowanych psychoterapeutów CTPB jest na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej 

CTPB (www.ctpb.pl). 
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