
Regulamin Komisji Rekomendacyjnej 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO 

ds. Certyfikatów 

zatwierdzony przez ZG PTP na posiedzeniu w dniu 19.06.2011 r. i poprawiony w 

styczniu 2015r i drugi raz we wrześniu 2017r. w wyniku głosowania Zarządu Głównego. 

 

 I. Postanowienia ogólne  

 

1. Komisja Rekomendacyjna PTT ds. Certyfikatów, zwana dalej Komisją, rozpatruje wnioski 

o nadanie następujących Certyfikatów:  

- Doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego: Certyfikat potwierdza kompetencje do 

tworzenia i wdrażania indywidualnych lub zespołowych programów psychoedukacyjnych oraz 

psychoprofilaktycznych a także udzielania porad/pomocy merytorycznej jednostkom a także 

zespołom zajmującym się udzielaniem takiego wsparcia/pomocy (również otoczeniu 

rodzinnemu, szkolnemu i środowiskowemu). Doradca powinien posiadać wiedzę, umiejętności 

i doświadczenie, pozwalające na opracowanie a także kierowanie postępowaniem 

profilaktycznym, doradczym i terapeutycznym wobec poszczególnych osób oraz zespołów 

potrzebujących tego w określonym obszarze zdrowia psychicznego.  

- Doradcy Online: Certyfikat potwierdza kompetencje do tworzenia i wdrażania 

indywidualnych lub grupowych programów terapeutycznych za pomocą Internetu. Doradca 

powinien posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na opracowanie oraz 

kierowanie postępowaniem doradczym, terapeutycznym i profilaktycznym wobec osób 

potrzebujących takiej pomocy a także ich otoczenia - za pośrednictwem Internetu i jego 

instrumentów.  

- Doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych: Certyfikat potwierdza kompetencje do 

działań profilaktycznych a także diagnozowania, poradnictwa oraz terapii osób z problemami 

małżeńskimi i rodzinnymi. Doradca powinien mieć dobre przygotowanie psychologiczne oraz 

pedagogiczne w zakresie teoretycznym i posiadać doświadczenie praktyczne. Powinien także 

dysponować co najmniej podstawową wiedzą medyczną i prawniczą - być przygotowanym do 

współpracy z innymi specjalistami udzielającymi pomocy małżeństwu i rodzinie. 

Specjalisty w zakresie seksuologii: Certyfikat potwierdza kompetencje do przeprowadzania 

samodzielnej diagnozy oraz terapii seksuologicznej z ograniczeniem do podstawowego 

zawodu (psychologa, pedagoga lub innej nielekarskiej specjalności uniwersyteckiej - lekarz 

może uzyskać ten Certyfikat tylko w przypadku, jeśli posiada już lekarską specjalizację z 

seksuologii). Specjalista posiadający ten Certyfikat powinien zdawać sobie sprawę ze 

złożoności i wieloaspektowości zachowań seksualnych człowieka, powinien dysponować co 

najmniej podstawową wiedzą o innych aspektach tych zachowań i być w pełni przygotowanym 

do współpracy z innymi specjalistami.  

 

2. Certyfikaty mają służyć profesjonalnemu rozwojowi środowiska psychologów, pedagogów, 

lekarzy, seksuologów i terapeutów a także być gwarancją wysokich kompetencji zawodowych 

dla odbiorców usług psychologicznych i seksuologicznych.  

 



3. Certyfikaty przyznawane są członkom PTT.  

4. Certyfikaty przyznawane są przez Zarząd Główny PTT na wniosek Komisji.  

5. Członkowie Komisji powoływani są przez Zarząd Główny PTT na wniosek Prezydium.  

6. W skład Komisji wchodzi 7 osób. Osoby te muszą posiadać duży dorobek w dziedzinie 

zdrowia psychicznego, psychoterapii, pomocy i poradnictwa psychologicznego, społecznego i 

seksualnego.  

7. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

8. Skład Komisji, jej regulamin, zasady rekomendacji do Certyfikatów oraz lista osób, które 

otrzymały Certyfikat, publikowane są na stronie internetowej PTT.  

 

II. Regulamin posiedzeń Komisji  

1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi jej przewodniczący lub jego zastępca.  

2. Posiedzenie Komisje jest ważne w obecności minimum 3 swoich członków.  

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Materiały będące przedmiotem obrad są załączone 

do protokołu. Kopie materiałów są przekazywane do ZG PTT.  

4. Decyzje w sprawach rekomendowania Certyfikatów zapadają w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego posiedzenia.  

5. W rozpatrywaniu wniosku kandydata do Certyfikatu PTT nie może uczestniczyć osoba, 

która jest jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym.  

6. Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenie za udział w jej pracach.  

 

III. Tryby uzyskiwania Certyfikatów PTT:  

 

UZNANIOWY  

 

• Zarząd Główny PTT, z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rekomendacyjnej może 

przyznać Certyfikaty PTT (w określonym zakresie) osobie po niekwestionowanym 

autorytecie, mającej stosowne przygotowanie specjalistyczne i legitymującej się 

wystarczająco długim stażem w działalności określonej przez Certyfikat - po zapoznaniu się z 

dokumentacją kandydata, recenzowaniu dorobku i przeprowadzeniu głosowania.  

• W podobnym trybie, ale z uwzględnieniem jeszcze znacznie wyższych kwalifikacji, może 

być przyznany Certyfikat Superwizora PTT.  

 

ZWYCZAJNY  

• Zarząd Główny PTT na wniosek Komisji Rekomendacyjnej po przeprowadzeniu 

głosowania, może przyznać Certyfikat Doradcy PTT (w określonym zakresie) osobie, która 

zebrała 500 punktów określonych stosownym Regulaminem, zdała egzamin kwalifikacyjny i 

wniosła stosowne opłaty na konto PTT.  

• Zarząd Główny PTT na wniosek Komisji Rekomendacyjnej po przeprowadzeniu 

głosowania, może przyznać Certyfikat Specjalisty PTT (w określonym zakresie) osobie, 



która zebrała 1000 punktów określonych stosownym Regulaminem, zdała egzamin 

kwalifikacyjny i wniosła stosowne opłaty na konto PTT.  

 

IV. Obowiązki i tryb pracy Komisji  

 

1. Do oceny wniosku o przyznawanie Certyfikatu Doradcy w trybie uznaniowym Komisja 

wyznacza spośród swoich członków jednego recenzenta a w przypadku Certyfikatu 

Specjalisty - dwóch recenzentów.  

Recenzenci muszą posiadać duży dorobek w zakresie danej specjalności. O rekomendację 

Komisji do ZG PTT o przyznawanie Certyfikatu kandydatowi decyduje otrzymania 

pozytywnych recenzji. W przypadku znacznych rozbieżności ocen recenzentów Komisja 

może powołać trzeciego recenzenta.  

2. Do oceny wniosku o przyznawanie Certyfikatu Doradcy lub Specjalisty w trybie 

zwyczajnym Komisja wyznacza spośród swoich członków dwóch recenzentów. W 

przypadku znacznych rozbieżności ocen recenzentów Komisja może powołać trzeciego 

recenzenta.  

3. Jeśli dwie recenzje są pozytywne, Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczania 

kandydata do egzaminu i w przypadku pozytywnej oceny rekomenduje ZG PTT o nadania 

kandydatowi Certyfikat zgodnie z wnioskiem.  

4. O decyzji Komisji w sprawie rekomendowania do Certyfikatu, kandydat jest powiadamiany 

przez Komisję pisemnie lub w formie mailowej. W przypadku decyzji negatywnej Kandydat 

otrzymuje od Komisji uzasadnienie oraz zalecenia określające warunki, jakie powinien 

spełnić, aby ponownie ubiegać się o Certyfikat.  

5. Osoba, która uzyskała pozytywną oceną Komisji, zobowiązana jest pokryć koszty wydania 

Certyfikatu i wpisania na listę konsultantów . Opłata ta jest niezależna od opłaty za procedurę 

rekomendacyjną.  

6. Za recenzje dorobku kandydata w trybie uznaniowym, recenzent otrzymuje wynagrodzenie 

w wyrskości 350,- zł.  

7. Za recenzje dorobku kandydata w trybie zwyczajnym, każdy recenzent otrzymuje 

wynagrodzenie w wyrskości 150,- zł.  

8. Recenzent może rezygnować z wynagrodzenia za recenzje dorobku kandydata.  

 

V. Opłaty  

 

A) Kandydat jest zobowiązany do wniesienia na konto PTT następujących opłat w ramach 

postępowania kwalifikacyjnego zmierzającego do uzyskania CERTYFIKATU PTT: doradcy 

w zakresie Zdrowia Psychicznego, Doradcy Online, Doradcy w problemach małżeńskich i 

rodzinnych:  

• Opłata za recenzje dorobku wynosi 350,- zł., a za końcowy egzamin kwalifikacyjny i każdy 

ewentualny egzamin poprawkowy wynosi 300,- zł.  

• Opłata za wydanie CERTYFIKATU wynosi 150,- zł.  

• Opłata za superwizje jest określana przez poszczególnych superwizorów.  



• Opłata za przedłużenie ważności CERTYFIKATU wynosi 200,- zł.  

Ważna informacja…  

• Posługiwanie się CERTYFIKATEM PTT doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego, 

doradcy Online, doradcy w małżeńskich i rodzinnych jest dopuszczalne wyłącznie w 

ramach podstawowego zawodu i specjalności, z równoczesnym przestrzeganiem 

wszelkich uprawnień i ograniczeń z tego wynikających (zobowiązanie takie zostaje 

przyjęte od kandydata na piśmie przed otrzymaniem CERTYFIKATU).  

 

Regulamin odbywania superwizji i zakres materiału obowiązującego przy egzaminie 

końcowym ustalone zostaną odrębną uchwałą Komisji Rekomendacyjnej i podane do 

wiadomości zainteresowanych.  

• Lista rekomendowanych przez Komisję Rekomendacyjną szkoleń do CERTYFIKATU 

będzie dostępna u superwizorów. Lista ta będzie systematycznie uaktualniana.  

B) Kandydat jest zobowiązany do wniesienia na konto PTT następujących opłat w ramach 

postępowania kwalifikacyjnego zmierzającego do uzyskania CERTYFIKATU PTT specjalisty 

w zakresie seksuologii:  

1. Opłata za recenzje dorobku wynosi 550,- zł, a za końcowy egzamin kwalifikacyjny i każdy 

ewentualny egzamin poprawkowy wynosi 400,- zł.  

2. Opłata za wydanie CERTYFIKATU wynosi 150,- zł.  

3. Opłata za superwizje jest określana przez poszczególnych superwizorów.  

4. Opłata za przedłużenie ważności CERTYFIKATU wynosi 300,- zł.  

 

Ważna informacja..  

• Posługiwanie się CERTYFIKATEM PTT specjalisty w zakresie seksuologii jest 

dopuszczalne wyłącznie w ramach podstawowego zawodu i specjalności, z 

równoczesnym przestrzeganiem wszelkich uprawnień i ograniczeń z tego wynikających 

(zobowiązanie takie zostaje przyjęte od kandydata na piśmie przed otrzymaniem 

CERTYFIKATU).  

• Regulamin odbywania superwizji i zakres materiału obowiązującego przy egzaminie 

końcowym ustalone zostaną odrębną uchwałą ZG PTT i podane do wiadomości 

zainteresowanych.  

• Lista rekomendowanych przez ZG PTT szkoleń psychoterapeutycznych oraz 

psychoterapeutów przeprowadzających psychoterapię własną kandydata do CERTYFIKATU 

będzie dostępna u superwizorów. Lista ta będzie systematycznie uaktualniana.  

 

VI. Procedura uzyskania Certyfikatów PTT w trybie zwyczajnym  

 

1. Certyfikat Doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego 

Kandydat ubiegający się o CERTYFIKAT PTT doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego 

zgłasza się do wybranego przez siebie superwizora PTT z wnioskiem o objęcie patronatem 

jego postępowania kwalifikacyjnego.  

Lista Superwizorów:  

1. Bassam Aouil- Ph.D. Psych, Bydgoszcz, e-mail. basaou@gmail.com  



2. Christian Imieliński – dr n. med., Ph. D, Warszawa, e-mail. chimi@post.pl  

3. Alina Henzel – Korzeniowska, mgr psych, psychoanalityk, e-mail. 

a.henzelkorzeniowska@gmail.com  

4. Andrzej Komorowski - mgr resocj. i profil. społ. Seksuolog kliniczny – Warszawa, e-mail. 

andrzejkomorowski@wp.pl  

5. Tomasz Kruszewski – prof. dr hab., Toruń, e-mail. tomkrus@umk.pl 

6. Józef Binnebesel – prof. dr hab., Toruń, email. job@fizyka.umk.pl 

 

• Po zgromadzeniu przez kandydata zgodnie z niniejszym regulaminem 500 punktów (w tym 

300 obowiązkowych) składa on potwierdzony przez Superwizora - Patrona wniosek do 

przewodniczącego Komisji Rekomendacyjnej o Certyfikat. Do wniosku należy dołączyć 

pełną dokumentację potwierdzającą uzyskane punkty oraz potwierdzenie wniesienia opłat za 

procedurą kwalifikacyjną.  

• Przewodniczący Komisji Rekomendacyjnej po sprawdzeniu prawidłowości dostarczonej 

dokumentacji powołuje recenzentów, określa i informuje kandydata o terminie egzaminu 

końcowego. Kandydat jest zobowiązany do wniesienia opłat za egzaminu przed przystąpienia 

do niego.  

• Komisja Rekomendacyjna przeprowadza egzamin końcowy i w przypadku prawidłowego 

dopełnienia wszystkich elementów określonych niniejszym regulaminem, wnioskuje do ZG 

PTT o nadanie absolwentowi CERTYFIKATU PTT doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego 

na pięć lat.  

• Po podjęciu przez ZG PTT pozytywnej decyzji, przewodniczący Komisji Rekomendacyjnej 

informuje Kandydata o wyniku głosowania i ustala termin uroczystego wręczenia 

CERTYFIKATU.  

• Przedłużenie ważności CERTYFIKATU PTT doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego na 

kolejne pięć lat dokonuje ZG PTT na wniosek Komisji Rekomendacyjnej po spełnieniu przez 

osoby zainteresowanej następujących warunków:  

• Udokumentowania ciągłości pracy w charakterze doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego 

(przerwa w tej pracy nie może być dłuższa, niż jeden rok)  

• Zgromadzenia w ciągu ostatnich pięciu lat dalszych 100 punktów za działalność określoną 

w pkt. 4 (tzw. „punkty dodatkowe”) niniejszego regulaminu.  

 

ZG PTT może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie dotyczące nadania lub 

przedłużenia CERTYFIKATU PTT doradcy w zakresie Zdrowia psychicznego, cofnąć albo 

odmówić nadania (przedłużenia) tego CERTYFIKATU, jeśli wobec osoby ubiegającej się 

istnieją zastrzeżenia natury moralnej, wykonuje ona nieprawidłowo swoje obowiązki 

zawodowe, toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne lub karne. Decyzja negatywna 

powinna być uzasadniona pisemnie.  

 

2. Certyfikat Doradcy Online  

 

• Kandydat ubiegający się o CERTYFIKAT PTT doradcy Online zgłasza się do wybranego 

przez siebie superwizora PTT z wnioskiem o objęcie patronatem jego postępowania 

kwalifikacyjnego.  

mailto:tomkrus@umk.pl
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Lista superwizorów:  

1. Bassam Aouil- Ph.D. Psych, Bydgoszcz, e-mail. basaou@gmail.com  

2. Justyna Berndt - mgr psych, Warszawa, e-mail. Justyna.berndt@gmail.com  

4. Monika Trzcińska, mgr psych, Toruń, e-mail. monika.trzcinska@gmail.com  

 

• Po zgromadzeniu przez kandydata zgodnie z niniejszym regulaminem 500 punktów (w tym 

300 obowiązkowych) składa on potwierdzony przez Superwizora - Patrona wniosek do 

przewodniczącego Komisji Rekomendacyjnej o Certyfikat. Do wniosku należy dołączyć 

pełną dokumentację potwierdzającą uzyskane punkty oraz potwierdzenie wniesienia opłat za 

procedurą kwalifikacyjną.  

• Przewodniczący Komisji Rekomendacyjnej po sprawdzeniu prawidłowości dostarczonej 

dokumentacji powołuje recenzentów, określa i informuje kandydata o terminie egzaminu 

końcowego. Kandydat jest zobowiązany do wniesienia opłat za egzaminu przed przystąpienia 

do niego.  

• Komisja Rekomendacyjna przeprowadza egzamin końcowy i w przypadku prawidłowego 

dopełnienia wszystkich elementów określonych niniejszym regulaminem, wnioskuje do ZG 

PTT o nadanie absolwentowi CERTYFIKATU PTT doradcy Online na pięć lat.  

• Po podjęciu przez ZG PTT pozytywnej decyzji, Komisja Rekomendacyjna informuje 

Kandydata o wyniku głosowania i ustala termin uroczystego wręczenia CERTYFIKATU.  

• Przedłużenie ważności CERTYFIKATU PTT doradcy Online na kolejne pięć lat dokonuje 

ZG PTT na wniosek Komisji Rekomendacyjnej po spełnieniu przez osoby zainteresowanej 

następujących warunków:  

• Udokumentowania ciągłości pracy w charakterze doradcy Online (przerwa w tej pracy nie 

może być dłuższa, niż jeden rok)  

• Zgromadzenia w ciągu ostatnich pięciu lat dalszych 100 punktów za działalność określoną 

w pkt. 4 (tzw. „punkty dodatkowe”) niniejszego regulaminu.  

 

ZG PTT może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie dotyczące nadania lub 

przedłużenia CERTYFIKATU PTT doradcy Online, cofnąć albo odmówić nadania 

(przedłużenia) tego CERTYFIKATU, jeśli wobec osoby ubiegającej się istnieją zastrzeżenia 

natury moralnej, wykonuje ona nieprawidłowo swoje obowiązki zawodowe, toczy się wobec 

niej postępowanie dyscyplinarne lub karne. Decyzja negatywna powinna być uzasadniona 

pisemnie. 

 

3. Certyfikat Doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych  

• Kandydat ubiegający się o CERTYFIKAT PTT doradcy w problemach małżeńskich i 

rodzinnych zgłasza się do wybranego przez siebie superwizora PTT z wnioskiem o objęcie 

patronatem jego postępowania kwalifikacyjnego.  

Lista superwizorów:  

1. Imieliński Chritian, dr n. med., Ph. D. - Warszawa e-mail. poradnia.nerwic@szpital-

orlowskiego.pl  

2. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. n. hum. - Zielona Góra, e-mail. 

Z.Izdebski@ips.uz.zgora.pl  



3. Andrzej Komorowski - mgr resocj. i profil. społ.,seksuolog kliniczny – Warszawa, e-mail. 

andrzejkomorowski@wp.pl  

4. Maria Popkiewicz - Ciesielska, dr n. hum. – Wrocław, e-mail. mietekciesielski@interia.pl  

5. Kazimierz Szczerba, dr n. hum. – Wrocław, e-mail. k.szczerba@post.pl  

6. Marek Jan Tracz, mgr ped. – Gorzów Wlkp, e-mail. marekjantracz@wp.pl  

7. Bassam Aouil- Ph.D. Psych, Bydgoszcz, e-mail. basaou@gmail.com  

 

• Po zgromadzeniu przez kandydata zgodnie z niniejszym regulaminem 500 punktów (w tym 

300 obowiązkowych) składa on potwierdzony przez Superwizora - Patrona wniosek do 

przewodniczącego Komisji Rekomendacyjnej o Certyfikat. Do wniosku należy dołączyć 

pełną dokumentację potwierdzającą uzyskane punkty oraz potwierdzenie wniesienia opłat za 

procedurą kwalifikacyjną.  

• Przewodniczący Komisji Rekomendacyjnej po sprawdzeniu prawidłowości dostarczonej 

dokumentacji powołuje recenzentów, określa i informuje kandydata o terminie egzaminu 

końcowego. Kandydat jest zobowiązany do wniesienia opłat za egzaminu przed przystąpienia 

do niego.  

• Komisja Rekomendacyjna przeprowadza egzamin końcowy i w przypadku prawidłowego 

dopełnienia wszystkich elementów określonych niniejszym regulaminem, wnioskuje do ZG 

PTT o nadanie absolwentowi CERTYFIKATU PTT doradcy w problemach małżeńskich i 

rodzinnych na pięć lat.  

• Po podjęciu przez ZG PTT pozytywnej decyzji, Komisja Rekomendacyjna informuje 

Kandydata o wyniku głosowania i ustala termin uroczystego wręczenia CERTYFIKATU.  

• Przedłużenie ważności CERTYFIKATU PTT doradcy w problemach małżeńskich i 

rodzinnych na kolejne pięć lat dokonuje ZG PTT na wniosek Komisji Rekomendacyjnej po 

spełnieniu przez osoby zainteresowanej następujących warunków:  

• Udokumentowania ciągłości pracy w charakterze doradcy małżeńskiego i rodzinnego 

(przerwa w tej pracy nie może być dłuższa, niż jeden rok)  

• Zgromadzenia w ciągu ostatnich pięciu lat dalszych 100 punktów za działalność określoną 

w pkt. 4 (tzw. „punkty dodatkowe”) niniejszego regulaminu.  

 

ZG PTT może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie dotyczące nadania lub 

przedłużenia CERTYFIKATU PTT doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych, cofnąć 

albo odmówić nadania (przedłużenia) tego CERTYFIKATU, jeśli wobec osoby ubiegającej się 

istnieją zastrzeżenia natury moralnej, wykonuje ona nieprawidłowo swoje obowiązki 

zawodowe, toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne lub karne. Decyzja negatywna 

powinna być uzasadniona pisemnie.  

 

4. Certyfikat Specjalisty w zakresie seksuologii  

• Kandydat ubiegający się o CERTYFIKAT PTT specjalisty w zakresie seksuologii zgłasza się 

do wybranego przez siebie superwizora PTT z wnioskiem o objęcie patronatem jego 

postępowania kwalifikacyjnego.  

Lista superwizorów:  

1. Imieliński Christian, dr n. med., Ph. D. – Warszawa, e-mail. poradnia.nerwic@szpital-

orlowskiego.pl  



2. Izdebski Zbigniew, prof. dr hab. n. hum., seksuolog kliniczny - Zielona Góra, e-mail. 

Z.Izdebski@ips.uz.zgora.pl  

3. Komorowski Andrzej, mgr profil. społ i resocj, seksuolog kliniczny. – Warszawa, e-mail. 

andrzejkomorowski@wp.pl  

4. Szczerba Kazimierz, dr n. hum. – Wrocław, e-mail. k.szczerba@post.pl  

5. Zdrojewicz Zygmunt, prof. dr hab. n. med. – Wrocław, e-mail. 

zygmunt@zdrojewicz.wroc.pl  

6. Bassam Aouil, Ph.D. Psych, Bydgoszcz. Certyfikowany seksuolog, Bydgoszcz, e-mail: 

basaou@gmail.com  

• Po zgromadzeniu przez kandydata zgodnie z niniejszym regulaminem 1000 punktów (w 

tym 500 obowiązkowych) składa on potwierdzony przez Superwizora - Patrona wniosek o do 

przewodniczącego Komisji Rekomendacyjnej o Certyfikat. Do wniosku należy dołączyć 

pełną dokumentację potwierdzającą uzyskane punkty oraz potwierdzenie wniesienia opłat za 

procedurą kwalifikacyjną.  

• Przewodniczący Komisji Rekomendacyjnej po sprawdzeniu prawidłowości dostarczonej 

dokumentacji, powołuje recenzentów, określa i informuje Kandydata o terminie egzaminu  

końcowego. Kandydat jest zobowiązany wniesienia opłat za egzamin przed przestąpienia do 

niego.  

• Komisja Rekomendacyjna przeprowadza egzamin końcowy i w przypadku prawidłowego 

dopełnienia wszystkich elementów określonych niniejszym regulaminem wnioskuje do ZG 

PTT o nadanie absolwentowi CERTYFIKATU PTT specjalisty w zakresie seksuologii na pięć 

lat.  

• Po podjęciu przez ZG PTT pozytywnej decyzji Komisja informuje kandydata o decyzji ZG i 

o ustalanym terminie uroczystego wręczenia CERTYFIKATU.  

• Przedłużenie ważności CERTYFIKATU PTT specjalisty w zakresie seksuologii na kolejne 

pięć lat dokonuje ZG PTT na wniosek Komisji Rekomendacyjnej po spełnieniu przez osoby 

zainteresowanej następujących warunków:  

• Udokumentowania ciągłości pracy o profilu seksuologicznym (przerwa w tej pracy nie może 

być dłuższa, niż jeden rok)  

• Zgromadzenia w ciągu ostatnich pięciu lat dalszych 200 punktów za działalność określoną 

w pkt. 4 (tzw. „punkty dodatkowe”) niniejszego regulaminu.  

ZG PTT może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie dotyczące nadania lub 

przedłużenia CERTYFIKATU PTT specjalisty w zakresie seksuologii, cofnąć albo odmówić 

nadania/przedłużenia tego CERTYFIKATU, jeśli wobec osoby ubiegającej się istnieją 

zastrzeżenia natury moralnej, wykonuje ona nieprawidłowo swoje obowiązki zawodowe, 

toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne lub karne. Decyzja negatywna powinna być 

uzasadniona pisemnie.  

 

VII. Regulamin uzyskania Certyfikatów PTT w trybie zwyczajnym  

A) Certyfikat Doradcy w zakresie Zdrowia Psychicznego  

1. Warunkiem uzyskania tego CERTYFIKATU jest:  

• udokumentowana działalność w ostatnich dwóch latach związana z problematyką zdrowia 

psychicznego (ocenę, czy działalność ta spełnia wymagania przeprowadza Superwizor - 

Patron, por. PROCEDURA pkt. 1);  



• uzyskanie przez kandydata 500 punktów, w tym 300 punktów obowiązkowych dla 

wszystkich kandydatów i 200 punktów dodatkowych, zebranych przez kandydata w sposób 

określony poniżej;  

• zdanie egzaminu końcowego przed Komisją Rekomendacyjną (zakres materiału 

obowiązujący na tym egzaminie oraz jego formę ureguluje oddzielne postanowienie Komisji ).  

2. Punkty obowiązkowe dla każdego kandydata (300 pkt.) muszą być uzyskane poprzez:  

• Odbycie przez kandydata minimum 150 godzin kwalifikowanych szkoleń - w tym: 75 

godzin bezpośrednio w zakresie zdrowia psychicznego, psychosomatyki, poradnictwa 

psychologicznego lub pomocy psychologicznej oraz 75 godzin w zakresie psychologii, 

pedagogiki, seksuologii i psychoterapii. 

[ za kwalifikowane uważa się szkolenia organizowane przez instytucje i osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje naukowe oraz praktyczne - mające ponadto stosowną rekomendację 

ZG PTT ] 

Za te szkolenia kandydat otrzymuje ogółem 150 pkt.  

• Zaliczenie pięciu superwizji u minimum jednego z superwizorów z listy PTT - za każdą 

superwizję kandydat otrzymuje 10 pkt. (łącznie - 50 pkt.). U superwizora kandydat musi 

odbyć minimum 10 godzin superwizji.   

• Udział w dwóch kwalifikowanych krajowych konferencjach lub sympozjach naukowych w 

zakresie zdrowia psychicznego, psychosomatyki, pomocy psychologicznej lub psychoterapii 

(za konferencje kwalifikowane uważa się takie konferencje i sympozja naukowe, które są 

organizowane lub rekomendowane przez ZG PTT) - za udział w każdej konferencji kandydat 

otrzymuje 15 pkt. (łącznie 30 pkt.)  

• Odbycie trzytygodniowego stażu w ośrodku lub poradni zdrowia psychicznego lub 

rodzinnego (ewentualnie w innej placówce o zbliżonym profilu), w poradni ewentualnie na 

oddziale Służby Zdrowia, do wyboru: pediatrycznym, psychiatrycznym, leczenia nerwic, 

leczenia uzależnień, itp. (miejsce stażu należy uzgodnić z Superwizorem - Patronem). Za staż 

kandydat otrzymuje 50 pkt.  

• Udokumentowane przeprowadzenie minimum 60 godzin wykładów, lekcji lub pogadanek w 

zakresie problematyki zdrowia psychicznego, rodzinnego lub seksuologicznego dla dzieci, 

młodzieży lub dorosłych zarówno spranych lub niepełnosprawnych, chorych lub zdrowych. 

(za tę działalność kandydat otrzymuje łącznie 40 pkt.)  

3. Punkty dodatkowe obowiązujące przy postępowaniu (200 pkt.) kandydat może zgromadzić 

poprzez:  

• Udział w międzynarodowych konferencjach o profilu zdrowiu psychicznym, rodzinnym, 

seksuologicznym lub psychoterapeutycznym (30 pkt.);  

• Udział w kwalifikowanych (por. pkt. 3) ogólnopolskich konferencjach lub sympozjach o 

profilu zdrowiu psychicznym, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym(15 

pkt. za każdy udział);  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na sympozjum lub 

międzynarodowej konferencji o profilu zdrowiu psychicznym, rodzinnym, seksuologicznym 

lub psychoterapeutycznym (65 pkt.za każde wystąpienie);  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na sympozjum lub 

ogólnopolskiej konferencji o profilu zdrowiu psychicznym, rodzinnym, seksuologicznym lub 

psychoterapeutycznym (40 pkt. za każde wystąpienie)  



• Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki naukowej o profilu zdrowiu psychicznym, 

rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym (350 pkt.);  

• Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki popularno-naukowej o profilu zdrowiu 

psychicznym, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym (200 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, rodzinnego, seksualnego lub 

psychoterapeutycznego poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej pracy zbiorowej, 

zamieszczony w wydawnictwie zagranicznym (65 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, rodzinnego, seksualnego lub 

psychoterapeutycznego poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej ( recenzowanej) 

pracy zbiorowej, zamieszczony w wydawnictwie krajowym (50 pkt.)  

• Propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, rodzinnego, seksualnego lub 

psychoterapeutycznego poprzez artykuł popularno - naukowy, felieton, udział w programie 

radiowym lub telewizyjnym (15 pkt.)  

• Propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, rodzinnego, seksualnego lub 

psychoterapeutycznego poprzez wykłady, referaty, lekcje, pogadanki, organizację warsztatów 

lub innych form szkoleń (10 pkt. za 3 godz. dydaktyczne)  

• Zaliczenie dodatkowych kwalifikowanych szkoleń realizowanych w formie uznanych przez 

ZG PTT studiów podyplomowych, kursów, cyklów wykładów, warsztatów itp. (3 pkt. za 1 

godz. szkolenia)  

• Odbycie dodatkowych superwizji (maksymalnie dziesięciu) u innych superwizorów, niż 

superwizje odbyte w celu zgromadzenia punktów obowiązkowych (15 pkt. za każdą 

dodatkową superwizję)  

• Ukończenie pracy doktorskiej w zakresie problematyki zdrowia psychicznego, seksualnego 

lub psychoterapeutycznego (400 pkt.)  

• Ukończenie pracy habilitacyjnej w zakresie problematyki zdrowia psychicznego, 

seksualnego lub psychoterapeutycznego (1000 pkt.). UWAGA: Na wniosek Superwizora 

można w tym przypadku odstąpić od wymogu składania przez kandydata egzaminu 

końcowego, o ile kandydat jest członkiem PTT i prowadzi od min. dwóch lat działalność 

kliniczną w zakresie problematyki zdrowia psychicznego, rodzinnego i seksualnego lub 

psychoterapeutycznego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja 

Rekomendacyjna.  

• Uzyskanie innego certyfikatu PTT ( 100 pkt.) 

• Uzyskanie certyfikatu doradcy (lub konsultanta) w zakresie zdrowia psychicznego, 

seksualnego lub psychoterapeutycznego w innym Towarzystwie Naukowym - po akceptacji 

tego dokumentu (na wniosek Superwizora - Patrona) przez ZG PTT (200 pkt.)  

• Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty w innym Towarzystwie Naukowym - po akceptacji 

tego dokumentu (na wniosek Superwizora - Patrona) przez ZG PTS, ZG PTP itp. (400 pkt.)  

UWAGA:  

• Ukończenie studiów lub szkolenia podyplomowego rekomendowanego przez PTT może 

być podstawą do zaliczenia kandydatowi od 100 - 200 punktów podstawowych i 

wyznaczenia indywidualnego trybu gromadzenia dalszych punktów. Zaliczenia takiego 

dokonuje Komisja rekomendacyjnej na wniosek Superwizora - Patrona.  



• Czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, itp., organizowanych 

bezpośrednio przez PTT, a także publikacje w „Przeglądzie Terapeutycznym” PTT - są 

punktowane PODWÓJNIE.  

 

B) Certyfikat Doradcy Online  

 

1. Warunkiem uzyskania tego CERTYFIKATU jest:  

• udokumentowana działalność w roli doradcy w ostatnich dwóch latach związana ze 

specjalnością zawodową jaka ma podlegać procedurze certyfikacji (ocenę, czy działalność ta 

spełnia wymagania przeprowadza Superwizor, por. PROCEDURA pkt. 1)  

• uzyskanie przez kandydata 500 punktów, w tym 300 punktów obowiązkowych dla 

wszystkich kandydatów i 200 punktów dodatkowych, zebranych przez kandydata w sposób 

określony poniżej;  

• zdanie egzaminu końcowego przed Komisją Rekomendacyjną (zakres materiału 

obowiązujący na tym egzaminie oraz jego formę ureguluje oddzielne postanowienie Komisji).  

3. Punkty obowiązkowe dla każdego kandydata (300 pkt.) muszą być uzyskane poprzez:  

A. Odbycie przez kandydata minimum 150 godzin podyplomowych, kwalifikowanych 

szkoleń, w tym:  

• 75 godzin bezpośredniego uczestnictwa w szkoleniu z zakresu aspektów pomocy Online 

oraz specyfiki problemów psychologicznych kontaktu Online. Za te szkolenia kandydat 

otrzymuje ogółem 75 pkt.  

• 75 godzin innego udokumentowanego kwalifikowanego szkolenia, w tym podyplomowego, 

zawierającego problematykę poradnictwa psychologicznego lub pomocy psychologicznej (za 

kwalifikowane uważa się szkolenia organizowane przez instytucje i osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje naukowe oraz praktyczne - mające ponadto stosowną rekomendację 

ZG PTT). Za te szkolenia kandydat otrzymuje ogółem 75 pkt.  

B. Zaliczenie łącznie 50 godzin superwizji u jednego lub dwóch z superwizorów z listy PTT - 

za każdą superwizję kandydat otrzymuje 3 pkt. (łącznie - 150 pkt.). U kolejnego z listy 

superwizorów kandydat musi odbyć minimum 10 godzin superwizji ( 30 pkt.). 

C. Udział w dwóch kwalifikowanych krajowych sympozjach lub konferencjach naukowych o 

problematyce doradztwa Online, promocji zdrowia psychicznego, poradnictwa 

psychologicznego lub o problematyce szkolnej, małżeńskiej, rodzinnej, seksuologicznej, 

psychoterapeutycznej oraz psychosomatyki (za konferencje kwalifikowane uważa się takie 

konferencje naukowe, które są rekomendowane przez ZG PTT) - za udział w każdej 

konferencji kandydat otrzymuje 15 pkt. (łącznie 30 pkt.).  

D. Udokumentowane przeprowadzenie minimum 30 godzin wykładów, lekcji lub pogadanek 

w zakresie doradztwa Online, problematyki zdrowia psychicznego, poradnictwa 

psychologicznego, poradni szkolnej, małżeńskiej, rodzinnej lub seksuologicznej dla dzieci, 

młodzieży lub dorosłych. (za tę działalność kandydat otrzymuje 1 pkt. za 1 godz. 

dydaktyczną - łącznie 30 pkt.).  

4. Punkty dodatkowe obowiązujące przy postępowaniu (200 pkt.) kandydat może 

zgromadzić poprzez:  

• Udział w międzynarodowych sympozjach, konferencjach o profilu zdrowia psychicznego, 

małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym (30 pkt.);  



• Udział w kwalifikowanych (por. pkt. 3) ogólnopolskich sympozjach, konferencjach o profilu 

zdrowia psychicznego, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym 

(20 pkt.);  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na międzynarodowej 

konferencji o profilu zdrowia psychicznego, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub 

psychoterapeutycznym (65 pkt.);  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na ogólnopolskiej konferencji, 

sympozjum o profilu zdrowia psychicznego, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub 

psychoterapeutycznym (40 pkt.);  

• Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki naukowej o profilu doradztwa Online, 

zdrowia psychicznego, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym 

(350 pkt.); 

Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki popularno-naukowej o profilu doradztwa 

Online, zdrowia psychicznego, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub 

psychoterapeutycznym (200 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej 

poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej ( recenzowanej) pracy zbiorowej, 

zamieszczony w wydawnictwie zagranicznym (65 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej 

poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej pracy zbiorowej, zamieszczony w 

wydawnictwie krajowym (40 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej 

poprzez artykuł popularno - naukowy, felieton, udział w programie radiowym lub 

telewizyjnym (15 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy psychologicznej, małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub 

psychoterapeutycznej poprzez wykłady, referaty, lekcje, pogadanki, organizację warsztatów 

lub innych form szkoleń ( 1 pkt. za 1 godz. dydaktyczną);  

• Zaliczenie dodatkowych, kwalifikowanych szkoleń (por. pkt. 3) realizowanych w formie 

uznanych przez ZG PTT studiów podyplomowych, kursów, cyklów wykładów, warsztatów 

itp. (2 pkt. za 1 godz. szkolenia);  

• Odbycie dodatkowych superwizji (maksymalnie dziesięciu) u innych superwizorów, niż 

superwizje odbyte w celu zgromadzenia punktów obowiązkowych ( 2 pkt. za każdą 

dodatkową superwizję);  

• Ukończenie pracy doktorskiej w zakresie doradztwa psychologicznego również Online, 

promocji zdrowia psychicznego, problematyki małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub 

psychoterapeutycznej, której promotorem lub jednym z recenzentów był superwizor PTT (400 

pkt.);  

• Ukończenie pracy habilitacyjnej w zakresie problematyki doradztwa psychologicznego 

również Online, małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej, której 

jednym z recenzentów był superwizor PTT (1000 pkt.).  

UWAGA: Na wniosek Superwizora można w tym przypadku odstąpić od wymogu składania 

przez kandydata egzaminu końcowego, o ile kandydat jest członkiem PTT i prowadzi od min. 

dwóch lat działalność kliniczną w zakresie poradnictwa psychologicznego, problematyki 



małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej. Ostateczną decyzję w tej 

sprawie podejmuje Komisja Rekomendacyjna.  

• Uzyskanie Certyfikatu doradcy (konsultanta) małżeńskiego i rodzinnego PTT lub w innym 

Towarzystwie Naukowym - po akceptacji tego dokumentu (na wniosek Superwizora - 

Patrona) przez Komisji Rekomendacyjnej (200 pkt.)  

• Uzyskanie innego certyfikatu PTT ( 100 pkt.) 

• Uzyskanie Certyfikatu psychoterapeuty w innym Towarzystwie Naukowym - po akceptacji 

tego dokumentu (na wniosek Superwizora - Patrona) przez ZG PTS (400 pkt.)  

Czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, itp. organizowanych 

bezpośrednio przez PTT, a także publikacje w „Przeglądzie Terapeutycznym” PTT - są 

punktowane PODWÓJNIE.  

UWAGA:  

• Ukończenie studiów lub szkolenia podyplomowego rekomendowanego przez PTT może 

być podstawą do zaliczenia kandydatowi od 100 - 200 punktów podstawowych i 

wyznaczenia indywidualnego trybu gromadzenia dalszych punktów. Zaliczenia takiego 

dokonuje Komisja rekomendacyjnej na wniosek Superwizora - Patrona.  

• Czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, itp., organizowanych 

bezpośrednio przez PTT, a także publikacje w „Przeglądzie Terapeutycznym” PTT - są 

punktowane PODWÓJNIE.  

 

C) Certyfikat doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych.  

 

1. Warunkiem uzyskania tego CERTYFIKATU jest:  

• udokumentowana działalność w ostatnich dwóch latach związana z problematyką 

małżeńską/ partnerską i rodzinną (ocenę, czy działalność ta spełnia wymagania przeprowadza 

Superwizor - Patron, por. PROCEDURA pkt. 1);  

• uzyskanie przez kandydata 500 punktów, w tym 300 punktów obowiązkowych dla 

wszystkich kandydatów i 200 punktów dodatkowych, zebranych przez kandydata w sposób 

określony poniżej;  

• zdanie egzaminu końcowego przed Komisją Rekomendacyjną (zakres materiału 

obowiązujący na tym egzaminie oraz jego formę ureguluje oddzielne postanowienie Komisji 

Rekomendacyjnej ).  

2. Punkty obowiązkowe dla każdego kandydata (300 pkt.) muszą być uzyskane poprzez:  

• Odbycie przez kandydata minimum 150 godzin podyplomowych i innych kwalifikowanych 

szkoleń - w tym: 75 godzin bezpośrednio w zakresie poradnictwa małżeńskiego, 

partnerskiego i rodzinnego oraz 75 godzin w zakresie psychologii, pedagogiki, seksuologii i 

psychoterapii (za kwalifikowane uważa się szkolenia organizowane przez instytucje i osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje naukowe oraz praktyczne - mające ponadto stosowną 

rekomendację ZG PTT) Za te szkolenia kandydat otrzymuje ogółem 150 pkt.  

• Zaliczenie 10 superwizji u minimum jednego superwizora z listy PTT - za każdą superwizję 

kandydat otrzymuje 10 pkt. (łącznie - 100 pkt.).  

• Udział w dwóch kwalifikowanych krajowych sympozjach lub konferencjach naukowych o 

problematyce małżeńskiej, rodzinnej, seksuologicznej lub psychoterapeutycznej - za udział w 

każdej konferencji kandydat otrzymuje 15 pkt. (łącznie 30 pkt.)  



• Odbycie trzytygodniowego stażu w poradni małżeńskiej lub rodzinnej (ewentualnie w innej 

placówce o zbliżonym profilu), w poradni ewentualnie na oddziale Służby Zdrowia, do 

wyboru: pediatrycznym, psychiatrycznym, leczenia nerwic, leczenia uzależnień, itp. (miejsce 

stażu należy uzgodnić z Superwizorem - Patronem). Za staż kandydat otrzymuje 75 pkt.  

• Udokumentowane przeprowadzenie 60 godzin wykładów, lekcji lub pogadanek w zakresie 

problematyki partnerskiej, małżeńskiej, rodzinnej lub seksuologicznej dla dzieci, młodzieży 

lub dorosłych zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych. (za tę działalność kandydat 

otrzymuje łącznie 30 pkt.)  

3. Punkty dodatkowe obowiązujące przy postępowaniu (200 pkt.) kandydat może zgromadzić 

poprzez:  

• Udział w międzynarodowych konferencjach o profilu małżeńskim, rodzinnym, 

seksuologicznym lub psychoterapeutycznym ( za każdy 20 pkt.);  

• Udział w kwalifikowanych ogólnopolskich sympozjach / konferencjach o profilu 

partnerskim, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym (15 pkt.);  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na międzynarodowej 

konferencji o profilu partnerskim, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub 

psychoterapeutycznym ( za każde 65 pkt.);  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na ogólnopolskiej konferencji 

lub sympozjum o profilu partnerskim, małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub 

psychoterapeutycznym (za każde 40 pkt.)  

• Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki naukowej o profilu partnerskim, 

małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym ( 350 pkt.);  

• Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki popularno-naukowej o profilu 

małżeńskim, rodzinnym, seksuologicznym lub psychoterapeutycznym ( 200 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej 

poprzez artykuł naukowy lub rozdział w recenzowanej naukowej pracy zbiorowej, 

zamieszczony w wydawnictwie zagranicznym ( za każdy 65 pkt.);  

• Propagowanie wiedzy małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej 

poprzez artykuł naukowy lub rozdział w recenzowanej naukowej pracy zbiorowej, 

zamieszczony w wydawnictwie krajowym ( za każdy 40 pkt.)  

• Propagowanie wiedzy partnerskiej, małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub 

psychoterapeutyczne poprzez artykuł popularno - naukowy, felieton, udział w programie 

radiowym lub telewizyjnym (za każdy 15 pkt.)  

• Propagowanie wiedzy małżeńskiej, rodzinnej seksuologicznej lub psychoterapeutycznej 

poprzez wykłady, referaty, lekcje, pogadanki, organizację warsztatów lub innych form 

szkoleń (2 pkt. za 3 godz. dydaktyczne)  

• Zaliczenie dodatkowych kwalifikowanych szkoleń realizowanych w formie uznanych przez 

promotora / opiekuna studiów podyplomowych, kursów, cyklów wykładów, warsztatów itp. 

(10 pkt. za 1 godz. szkolenia)  

• Odbycie dodatkowych superwizji (maksymalnie dziesięciu) u innych superwizorów, niż 

superwizje odbyte w celu zgromadzenia punktów obowiązkowych (10 pkt. za każdą 

dodatkową superwizję)  



• Ukończenie pracy doktorskiej w zakresie problematyki partnerskiej, małżeńskiej, rodzinnej 

seksuologicznej lub psychoterapeutycznej, której promotorem lub jednym z recenzentów był 

superwizor PTT (400 pkt.)  

• Ukończenie pracy habilitacyjnej w zakresie problematyki małżeńskiej, rodzinnej 

seksuologicznej lub psychoterapeutycznej, której jednym z recenzentów był superwizor PTT 

(1000 pkt.).  

UWAGA: Na wniosek Superwizora można w tym przypadku odstąpić od wymogu składania 

przez kandydata egzaminu końcowego, o ile kandydat jest członkiem PTT i prowadzi od min. 

dwóch lat działalność kliniczną w zakresie problematyki małżeńskiej, rodzinnej 

seksuologicznej lub psychoterapeutycznej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje ZG 

PTT.  

• Uzyskanie certyfikatu doradcy (lub konsultanta) małżeńskiego i rodzinnego w innym 

Towarzystwie Naukowym - po akceptacji tego dokumentu (na wniosek Superwizora - 

Patrona) przez ZG PTT (200 pkt.);  

• Uzyskanie innego Certyfikatu PTT ( za każdy 100 pkt.); 

• Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty w innym Towarzystwie Naukowym - po akceptacji  

tego dokumentu (na wniosek Superwizora - Patrona) przez ZG PTS (400 pkt.)  

 

UWAGA:  

• Ukończenie studiów lub szkolenia podyplomowego rekomendowanego przez PTT może 

być podstawą do zaliczenia kandydatowi od 100 - 200 punktów podstawowych i 

wyznaczenia indywidualnego trybu gromadzenia dalszych punktów. Zaliczenia takiego 

dokonuje Komisja Rekomendacyjna na wniosek Superwizora - Patrona.  

• Czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, itp., organizowanych 

bezpośrednio przez PTT, a także publikacje w „Przeglądzie Terapeutycznym” PTT - są 

punktowane PODWÓJNIE.  

 

D) Certyfikat Specjalisty w zakresie seksuologii  

 

1. Warunkiem uzyskania tego CERTYFIKATU jest:  

• udokumentowana działalność w ostatnich trzech latach związana z problematyką 

seksuologiczną (ocenę, czy działalność ta spełnia wymagania przeprowadza Superwizor – 

Patron, por. PROCEDURA pkt. 1)  

• uzyskanie przez kandydata 1000 punktów, w tym 500 punktów obowiązkowych dla 

wszystkich kandydatów i 500 punktów dodatkowych, zebranych przez kandydata w sposób 

określony poniżej  

• zdanie egzaminu końcowego przed Komisją Rekomendacyjną (zakres materiału 

obowiązujący na tym egzaminie oraz jego formę ureguluje oddzielne postanowienie ZG PTT)  

 

2. Punkty obowiązkowe dla każdego kandydata (500 pkt.) muszą być uzyskane poprzez:  

• Odbycie przez kandydata minimum 100 godzin kwalifikowanych szkoleń w zakresie terapii 

seksualnej, psychoterapii (za kwalifikowane szkolenie psychoterapeutyczne uważa się 

szkolenia organizowane przez instytucje i osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

naukowe oraz praktyczne - mające ponadto stosowną rekomendację ZG PTT) lub 



alternatywnie ukończenie 25 godzin psychoterapii własnej u psychoterapeuty 

rekomendowane go przez PTT (lista rekomendowanych do tego celu psychoterapeutów 

będzie dostępna u superwizorów).  

Za spełnienie jednego z powyższych warunków kandydat otrzymuje 100 pkt. – max 200 pkt. 

• Zaliczenie ogółem dziesięciu superwizji u minimum dwóch superwizorów z listy PTT - za 

każdą superwizję kandydat otrzymuje 10 pkt. (łącznie - 100 pkt.). U jednego z tych dwóch 

superwizorów kandydat musi odbyć minimum 4 godziny superwizji.  

• Zaliczenie 100 godzin kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych realizowanych w formie 

studiów podyplomowych, kursów, cyklów wykładów, warsztatów itp. (za kwalifikowane 

szkolenie seksuologiczne uważa się szkolenia organizowane przez instytucje i osoby 

posiadające kwalifikacje naukowe oraz seksuologiczne, mające stosowną rekomendację ZG 

PTT) - za każdą godzinę szkolenia kandydat otrzymuje 1 pkt. - razem 100 pkt.  

• Udział w trzech kwalifikowanych krajowych sympozjach lub konferencjach naukowych o 

problematyce seksuologicznej (za konferencje kwalifikowane uważa się takie konferencje 

naukowe, które są rekomendowane przez ZG PTT) - za udział w każdej konferencji kandydat 

otrzymuje 15 pkt. (łącznie 45 pkt.)  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) na jednej kwalifikowanej krajowej konferencji 

seksuologicznej - za takie wystąpienie kandydat otrzymuje 40 pkt.  

• Odbycie dwóch oddzielnych czterotygodniowych staży:  

- w poradni małżeńskiej lub rodzinnej (ewentualnie w innej placówce o zbliżonym profilu),  

- w poradni ewentualnie na oddziale Służby Zdrowia, do wyboru: pediatrycznym, 

psychiatrycznym, leczenia nerwic, leczenia uzależnień, itp. (miejsce stażu należy uzgodnić z 

Superwizorem - Patronem).  

Za każdy staż kandydat otrzymuje 100 pkt. (łącznie 200 pkt.)  

• Udokumentowane przeprowadzenie 60 godzin wykładów, lekcji lub pogadanek w zakresie 

problematyki seksuologicznej dla dzieci, młodzieży lub dorosłych. (za tę działalność 

kandydat otrzymuje łącznie 30 pkt.)  

3. Punkty dodatkowe obowiązujące przy postępowaniu (500 pkt.) kandydat może zgromadzić 

poprzez:  

• Udział w międzynarodowych sympozjach / konferencjach o profilu seksuologicznym ( za 

każdy 30 pkt.)  

• Udział w kwalifikowanych ogólnopolskich sympozjach / konferencjach o profilu 

seksuologicznym ( za każdy 20 pkt.)  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na międzynarodowej 

konferencji o profilu seksuologicznym (za każde 65 pkt.)  

• Wystąpienie (referat, doniesienie lub plakat) przedstawione na ogólnopolskiej konferencji o 

profilu seksuologicznym ( za każde 40 pkt.)  

• Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki naukowej o profilu seksuologicznym (350 

pkt.)  

• Wydanie własnego autorstwa lub redakcja książki popularno-naukowej o profilu 

seksuologicznym (200 pkt.)  

• Propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej 

pracy zbiorowej, zamieszczony w wydawnictwie zagranicznym (65 pkt.)  



• Propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez artykuł naukowy lub rozdział w naukowej 

pracy zbiorowej, zamieszczony w wydawnictwie krajowym (40 pkt.)  

• Propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez artykuł popularno - naukowy, felieton, 

udział w programie radiowym lub telewizyjnym (15 pkt.)  

• Propagowanie wiedzy seksuologicznej poprzez wykłady, referaty, lekcje, pogadanki, 

organizację warsztatów lub innych form szkoleń (2 pkt. za 3 godz. dydaktyczne)  

• Zaliczenie dodatkowych kwalifikowanych szkoleń seksuologicznych realizowanych w 

formie uznanych przez ZG PTT studiów podyplomowych, kursów, cyklów wykładów, 

warsztatów itp. (2 pkt. za 1 godz. szkolenia)  

• Odbycie dodatkowych superwizji (maksymalnie dziesięciu) u innych superwizorów, niż 

superwizje odbyte w celu zgromadzenia punktów obowiązkowych (15 pkt. za każdą 

dodatkową superwizję)  

• Ukończenie pracy doktorskiej w zakresie problematyki seksuologicznej, której promotorem 

lub jednym z recenzentów był superwizor PTT (400 pkt.)  

• Ukończenie pracy habilitacyjnej w zakresie problematyki seksuologicznej, której jednym z 

recenzentów był superwizor PTT (1000 pkt.).  

UWAGA: Na wniosek Superwizora można w tym przypadku odstąpić od wymogu składania 

przez kandydata egzaminu końcowego z seksuologii, o ile kandydat jest członkiem PTT i 

prowadzi od min. trzech lat działalność kliniczną w zakresie seksuologii. Ostateczną decyzję 

w tej sprawie podejmuje ZG PTT.  

• Uzyskanie certyfikatu edukatora seksualnego w innym Towarzystwie Naukowym - po 

akceptacji tego dokumentu (na wniosek Superwizora - Patrona) przez ZG PTT (200 pkt.)  

• Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty w innym Towarzystwie Naukowym - po akceptacji 

tego dokumentu (na wniosek Superwizora - Patrona) przez ZG PTS (400 pkt.)  

• Uzyskania innego certyfikatu PTT ( za każdy 100 pkt.) 

 

UWAGA:  

• Ukończenie studiów lub szkolenia podyplomowego rekomendowanego przez PTT może 

być podstawą do zaliczenia kandydatowi od 200 - 400 punktów podstawowych i 

wyznaczenia indywidualnego trybu gromadzenia dalszych punktów. Zaliczenia takiego 

dokonuje Komisja ds. Certyfikatów PTT na wniosek Superwizora - Patrona.  

• Czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, sympozjach, itp., organizowanych 

bezpośrednio przez PTT, a także publikacje w „Przeglądzie Terapeutycznym” PTT - są 

punktowane PODWÓJNIE.  

 

VII. Uwagi Końcowe  

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ZG PTT.  

2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez ZG PTT  


