
Uchwała ZG SPCh z dnia 13. 10. 20181. 

Zasady weryfikowania certyfikatu psychoterapeuty 

w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich 

- obowiązują od drugiej połowy 2019 roku 

1. Przyznawany przez ZG SPCh certyfikat psychoterapeuty (niezależnie od trybu jego 

nadania) winny być odnawiany po 3, a następnie po 10 latach od jego uzyskania; 

po których nie ma już procedury jego odnawiania, czyli jest przyznawany na stałe.  

2. Do uzyskania odnowienia certyfikatu psychoterapeuty należy przedstawić ZG SPCh 

udokumentowanie pracy nad własnym rozwojem zawodowym oraz jej prowadzeniem, 

w odnośnym okresie. Na rozwój ten składa się:  

a) regularne poddawanie swojej pracy superwizji (indywidualnej i grupowej), 

w wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie, w pierwszych trzech latach pracy, 

a następnie 20, w kolejnych siedmiu, z tym, że superwizji indywidualnej nie 

powinno być mniej niż 20 – w pierwszych trzech latach, i 10 – w kolejnych 

siedmiu, godzin rocznie; 

b) praca psychoterapeutyczna: w przypadku odnowienia certyfikatu 

psychoterapeuty po trzech latach od jego uzyskania wymagane jest wykazanie 

minimum 5 godzin pracy psychoterapeutycznej tygodniowo (średnio), czyli 250 

rocznie; a po dalszych siedmiu (czyli po dziesięciu od daty jego nadania) 

konieczne jest poświadczenie minimum 500 godzin pracy psychoterapeutycznej 

rocznie (czyli średnio 10 godzin tygodniowo). 

c) uczestniczenie w stażach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach związanych 

z profilem zawodowym w wymiarze co najmniej 20 godzin rocznie; 

d) ekwiwalentem zastępującym szkolenie w 50% uznaje się publikacje, z tym, że 

każdorazowa nie przekracza równowartości 10 godzin szkolenia. 

3. Nadto oczekuje się pracy na rzecz stowarzyszenia w wymiarze co najmniej 10 godzin 

rocznie, a do takiej zaliczyć można działalność: publicystyczną (wypowiedzi 

w środkach komunikacji społecznej), organizacyjną (w zarządach, komisjach, 

zespołach ds. konferencji, itp.), społeczną, i inną nieodpłatną związaną z potrzebami 

SPCh. 

4. Odnowienie certyfikatu psychoterapeuty skutkuje odnowieniem certyfikatu 

superwizora psychoterapii, podobnie jak brak takiego odnowienia pociąga za sobą jego 

zawieszenie. 

5. Odnowienie certyfikatu dokonuje się uchwałą ZG SPCh uwzględniającą spełnienie 

powyższych wymagań oraz brak zastrzeżeń wobec postawy kandydata określonych 

w Kodeksie Etyczno-Zawodowym psychoterapeuty SPCh. 

  

                                                           
1 Opracowany na spotkaniach superwizorów SPCh i rekomendowany zarządowi głównemu 8 września 2018 r. 
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Certyfikat Psychoterapeuty przyznany przez SPCh 

 

 

1. SUPERWIZJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA 
- poniżej należy wykazać superwizję swojej pracy za ostatni okres 

Superwizja indywidualna:  

Imię Nazwisko superwizora, liczba godzin superwizji indywidualnej w roku: 

 (zaświadczenie/a w załączeniu) 

 

W przypadku odnowienia certyfikatu psychoterapeuty po trzech latach od jego uzyskania 

wymagane jest wykazanie minimum 20 godzin superwizji indywidualnej rocznie,  

a po dalszych siedmiu (czyli po dziesięciu od daty jego nadania) konieczne jest poświadczenie 

minimum 10  godzin superwizji indywidualnej w roku 

Superwizji grupowa:  

Imię Nazwisko superwizor, liczba godzin superwizji grupowej w roku: 

 (zaświadczenie/a w załączeniu) 

 

Zarówno w przypadku odnowienia certyfikatu psychoterapeuty po trzech latach od jego 

uzyskania, jaki i po dalszych siedmiu (czyli po dziesięciu od daty nadania)  

wymagane jest wykazanie minimum 10 godzin superwizji grupowej rocznie 

Proszę dołączyć zaświadczenia Superwizora 

  



2. ROZWÓJ ZAWODOWY  
- uczestnictwo w stażach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach, publikacje itp.  

Zarówno w przypadku odnowienia certyfikatu psychoterapeuty po trzech latach 

od jego uzyskania, jaki i po dalszych siedmiu (czyli po dziesięciu od daty nadania)  

wymagane jest wykazanie minimum 20 godzin  

różnych aktywności rozwoju zawodowego rocznie 

3. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
- uczestnictwo w stażach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach, publikacje itp.):  

W przypadku odnowienia certyfikatu psychoterapeuty po trzech latach od jego uzyskania 

wymagane jest wykazanie minimum, średnio, 5 godzin pracy psychoterapeutycznej tygodniowo, 

czyli 250 rocznie; 

a po dalszych siedmiu (czyli po dziesięciu od daty jego nadania) konieczne jest poświadczenie 

minimum 500  godzin pracy psychoterapeutycznej rocznie (czyli 10 godzin tygodniowo). 

 

4. PRACA NA RZECZ STOWARZYSZENIA 
- działalność publicystyczna, organizacyjna i społeczna  

Zarówno w przypadku odnowienia certyfikatu psychoterapeuty po trzech latach 

od jego uzyskania, jaki i po dalszych siedmiu (czyli po dziesięciu od daty nadania)  

wymagane jest wykazanie minimum 10 godzin pracy rocznie na rzecz SPCh 

 

Do takiej zaliczyć można działalność: publicystyczną (wypowiedzi w środkach 

komunikacji społecznej), organizacyjną (w zarządach, komisjach, zespołach 

ds. konferencji, itp.), społeczną, i inną nieodpłatną związaną z potrzebami SPCh. 

 

 

 

 

  



Oświadczenia 

1. Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie, jako psychoterapeucie, żadne postępowanie 

wynikające ze skarg i zażaleń klientów. 

2. Oświadczam, że nie zostałem skazany wyrokiem sądu za przestępstwa związane z wykonywaniem 

zawodu psychoterapeuty, ani takie postępowanie karne przeciw mnie nie jest prowadzone. 

3. Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i mam uregulowane składki 

członkowskie na dzień składania oświadczenia. 

4. Zobowiązuję się w swojej pracy, jako psychoterapeuta przestrzegać kodeksu etycznego SPCh. 

5. Jestem świadom, że nie opłacanie składek członkowskich jak również nieprzestrzeganie kodeksu 

etycznego może skutkować skreśleniem z listy certyfikowanych psychoterapeutów. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPCh, na potrzeby dokumentowania 

procesu certyfikacji. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na liście osób 

posiadających certyfikat psychoterapeuty SPCh, na stronie internetowej SPCh.  

Zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych przewidzianych w ustawie o ochronie danych 

osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

7. Własnoręcznym podpisem poświadczam prawdziwość powyższych informacji: 

 

 

Data     Miejscowość:    Podpis  

 
 


