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Komisja Naukowo-Dydaktyczna             Warszaw, dn. 27 września 2021 r. 

Polskiego Towarzystwa Terapii 

Poznawczej i Behawioralnej 

 

       Szanowna Pani 

       dr hab. n. med. Anita Bryńska 

       Szkoła Psychoterapii Centrum CBT EDU 

 

 

Szanowna Pani Doktor, 

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 30 sierpnia 2021 roku poniżej zamieszczam odpowiedzi na zadane 

w nim pytania: 

1. Terminem składania wniosków, aby mogły one zostać rozpatrzone według tzw. „starego” 

regulaminu pozostaje 18 kwietnia 2022 r. Wnioski te będą „wpadały” w termin składania 

wniosków do dnia 31 maja 2022 r., jednak nie zmienia to faktu, że z uwzględnieniem daty 

złożenia wniosku, będą mogły być rozpatrzone według korzystniejszego dla wnioskodawcy 

regulaminu. 

2. „Standardy PTTPB” wprowadzone dnia 18.04.2018 r. określają, że „czas od rozpoczęcia do 

zakończenia Szkolenia (zdania egzaminu końcowego) stanowiącego podstawę ubiegania się o 

wydanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nie może być 

dłuższy niż 6 lat. W przypadkach indywidualnych KND może zalecić spełnienie dodatkowych 

wymagań” (pkt 2.2., rozdz. II). Niemniej, Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB zdając sobie 

sprawę, że są osoby, które przerwały szkolenie przed rokiem 2018, nie zamyka możliwości 

zakończenia szkolenia (czyli zdania egzaminu w ośrodku szkolącym) i wnioskowania o 

Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB. W takich sytuacjach wnioski są rozpatrywane 

indywidualnie, jednak istotne jest również wzięcie pod uwagę dodatkowych wskazań 

wynikających ze „Standardów PTTPB”, mianowicie: „czas od zakończenia Szkolenia (zdania 

egzaminu końcowego) do ubiegania się o wydanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-

Behawioralnego PTTPB nie powinien być dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. W przypadkach 
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indywidualnych KND może zalecić dodatkowe wymagania” (pkt 2.3., rozdz. II) oraz „podczas 

przerwy w Szkoleniu obowiązują wymagania kształcenia ustawicznego, obowiązujące w 

Towarzystwie w celu odnowienia Certyfikatu” (pkt 2.5., rozdz. II).  

 

Z wyrazami szacunku 

 

dr n. społ. Dorota Nowocin 
przewodnicząca KND PTTPB 


