
REGULAMIN SEKCJI PSYCHOTERAPII 

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 

31.08.2008; 19.11.2010; 23.02.2019. 

§ 1 

Sekcja Psychoterapii jest organem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh), 

powołanym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie psychoterapii. 

§ 2 

Działalność sekcji jest zgodna z: 

1) Statutem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, 

2) Niniejszym regulaminem. 

§ 3 

Cele Sekcji: 

1) Rozwijanie koncepcji psychoterapii integracyjnej. 

2) Wypracowywanie i rozwijanie standardów zawodowych i etycznych realizowanych przez 

członków Sekcji.  

3) Kształcenie psychoterapeutów do uprawiania psychoterapii w nurcie integracyjnym 

czerpiąc przy tym z duchowości chrześcijańskiej. 

4) Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego członków Sekcji. 

5) Reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji, instytucji, 

władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych. 

6) Dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej 

§ 4 

Sekcja realizuje swoje cele poprzez: 

1) Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie psychoterapii. 

2) Dbanie o przestrzeganie standardów etycznych psychoterapeuty przez członków Sekcji. 

3) Opiniowanie spraw dotyczących szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów 

i superwizorów w SPCh. 

4) Organizowanie zebrań, narad, konferencji, kursów i innych spotkań. 

5) Opiniowanie tworzonych aktów prawnych dotyczących psychoterapii w Polsce. 

6) Prowadzenie działalności wydawniczej. 

7) Współpraca z innymi organizacjami psychoterapeutów w Polsce i za granicą.  

§ 5 

Członkiem Sekcji Psychoterapii może zostać osoba, która posiada stopień magistra, jest członkiem 

SPCh i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1) Posiada certyfikat psychoterapeuty nadany przez SPCh.  

2) Jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w SPCh (załącznik1A). 

3) Ukończyła inne udokumentowane szkolenia z psychoterapii spełniające wymogi określone 

w załączniku nr 1B do niniejszego regulaminu oraz uzyskała rekomendację dwóch 

certyfikowanych psychoterapeutów SPCh. 

4) Jest studentem Studium Psychoterapii. 

 

 



§ 6 

1) Naczelnymi organami Sekcji są Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Psychoterapii 

oraz Zarząd Sekcji. 

2) Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji należy określanie głównych 

kierunków działalności Sekcji i wybór Zarządu Sekcji. 

3) Walne Zgromadzenie Członków Sekcji wybiera Zarząd Sekcji zwykłą większością głosów 

na trzyletnią kadencję. 

§ 7 

1) Pracami Sekcji kieruje jej zarząd zwany dalej Zarząd Sekcji.  

2) W skład Zarządu Sekcji wchodzi od 3 do 5 członków, w tym: przewodniczący, zastępca 

i sekretarz.  

3) Przewodniczący Sekcji wchodzi w skład Zarządu Głównego SPCh. 

4) Kandydować do Zarządu Sekcji może osoba, która ukończyła szkolenie z psychoterapii 

w zakresie podstawowym i jest w procesie certyfikacji lub posiada certyfikat 

psychoterapeuty. 

5) Uchwały Zarządu Sekcji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. 

6) Odpowiedzialnym za przygotowanie i dokumentowanie spotkań Zarządu Sekcji jest 

Sekretarz. 

§ 8 

Do kompetencji Zarządu Sekcji Psychoterapii należy: 

1) Kierowanie bieżącą pracą Sekcji. 

2) Przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji. 

3) Sporządzanie i przekazywanie Zarządowi Głównemu SPCh rocznych sprawozdań 

z działalności Sekcji. 

4) Organizowanie zebrań, narad, konferencji, kursów i innych spotkań dla członków Sekcji. 

5) Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej. 

6) Reprezentowanie Sekcji w kontaktach z innymi stowarzyszeniami psychoterapeutów 

i instytucjami. 

§ 9 

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Sekcji należy: 

1) Kierowanie pracami Zarządu Sekcji. 

2) Reprezentowanie Sekcji i działanie w jej imieniu. 

§ 10 

Członkostwo w Sekcji ustaje w wyniku: 

1) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Sekcji. 

2) Uchwały Zarządu Sekcji na podstawie pisemnego wniosku Komisji Etyczno-Mediacyjnej. 

3) Skreślenia z listy członków SPCh. 

§ 11 

Sekcja ulega rozwiązaniu uchwałą Zarządu Głównego SPCh w przypadku zaprzestania działalności 

lub na podstawie wniosku co najmniej 2/3 członków Sekcji lub członka Zarządu Głównego SPCh.   



Załącznik nr 1. Do Regulaminu Sekcji Psychoterapii SPCh 

A. Wymogi do certyfikatu psychoterapeuty w SPCh 

Szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w SPCh trwa min. 4 lata 

i obejmuje1540 godzin, w tym:  

a) inne szkoły psychoterapii – 232 godziny,  

b) doświadczenie własne (self experience) - 325 godz. (w tym min. 100 godz. 

psychoterapii własnej), 

c) superwizje: grupowe 100 godzin i indywidualne min. 65 godzin,  

d) staż kliniczny min. 360 godzin,  

e) dwuletnia praktyka pod superwizją – min. 255 godzin. 

B. Definicja psychoterapeuty przyjęta przez Zarząd Główny SPCh 

Psychoterapeutą jest osobą, która posiada stopień magistra oraz ukończyła 4-letnie 

szkolenie w psychoterapii w jednej modalności lub ukończyła inne udokumentowane 

szkolenia z psychoterapii w wymiarze łącznie nie mniejszym niż 1400 godzin, w tym: 

a) inne szkoły psychoterapii – min. 225 godzin,  

b) doświadczenie własne (self experience) min. 250 godz., w tym min. 100 godz. 

psychoterapii własnej, 

c) superwizje min. 165 godzin,  

d) staż kliniczny min. 360 godzin, 

e) dwuletnia praktyka pod superwizją – min. 255 godzin. 


