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A. Wprowadzenie
1. Certyfikowany Psychoterapeuta
Psychoterapeuta, który uzyskał dokument zwany Certyfikatem Psychoterapeuty
posiada kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia procesu psychoterapii. Wykonuje
złożone zadania zawodowe w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach
uzależnionych od sytuacji pacjenta/klienta, jego środowiska i przebiegu procesu
psychoterapii.
W kontakcie z pacjentem/klientem prowadzi proces diagnozy rozpoznając jego
sytuację oraz zasoby, na podstawie doświadczenia klinicznego oraz wybranej teorii.
Ustala ramy współpracy z pacjentem/klientem i zasady organizacyjne. Konceptualizuje
zgłaszane przez pacjenta/klienta trudności oraz potrzeby. Na tej podstawie dobiera
sposoby pracy w celu towarzyszenia przy modyfikacji zachowań, procesów
poznawczych, emocji i (lub) innych cech osobowych w kierunku, który akceptuje osoba
korzystająca z psychoterapii. Monitoruje, analizuje i modyfikuje proces psychoterapii
oraz analizuje własne postawy i reakcje. Podsumowuje proces psychoterapii
i przygotowuje pacjenta/klienta do jego zakończenia.
Psychoterapeuta posiadający Certyfikat Psychoterapeuty jest przygotowany
do rozwiązywania różnorodnych trudności w sposób nieszablonowy oraz
do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Posługuje się wiedzą z różnych dziedzin
oraz wiedzą dotyczącą prawa i procedur prawnych. W zakresie swoich działań
współpracuje z innymi specjalistami oraz podmiotami działającymi w różnorodnych
obszarach. W pracy kieruje się zasadami etycznymi. Systematycznie dba o własny
rozwój zawodowy, np. poprzez udział seminariach i konferencjach naukowych,
w szkoleniach, uczestniczenie w superwizji.

2. Jednostka certyfikująca
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest jedną z największych profesjonalnych
organizacji zrzeszających psychoterapeutów pracujących w wybranym podejściu
psychoterapeutycznym, prowadzącą proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec
podmiotów szkolących w zakresie psychoterapii i wydającą certyfikaty potwierdzające
kwalifikacje w dziedzinie psychoterapii.
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt stosuje rozwiązania zapewniające
rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji. Zapewnia bezstronność
osób przeprowadzających walidację m.in. przez rozdział osobowy mający na celu
2

PROCEDURA CERTYFIKACJI I RECERTYFIKACJI - TRYB ZWYKŁY

2021

zapobieganie konfliktowi interesów osób przeprowadzających walidację. Osoby
te nie mogą weryfikować efektów uczenia się osób, które były przez
nie przygotowywane do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.
Rekomendowany czas uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty nie powinien
być dłuższy niż 7 lat od momentu ukończenia całościowego szkolenia w psychoterapii.

3. Objaśnienie terminów:
a. Towarzystwo: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
b. Komisja: Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji
c. Komisja Egzaminacyjna: co najmniej trzy osoby przeprowadzające egzamin
certyfikacyjny
d. Certyfikat Psychoterapeuty: dokument potwierdzający kwalifikacje
do samodzielnego stosowania psychoterapii
e. Kandydat: osoba ubiegająca się o Certyfikat Psychoterapeuty
f. Zarząd: Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt
4. Niniejsza procedura oparta jest na:
a. Przepisach prawa krajowego
b. Aktualnych badaniach naukowych
c. Standardach wypracowanych przez Związek Stowarzyszeń Polska Rada
Psychoterapii
d. Standardach wypracowanych przez European Association for Gestalt Therapy
e. Deklaracji Strasburskiej
5. Procedura składa się z:
a. Etapu rozpatrywania aplikacji
b. Etapu egzaminacyjnego
c. Procesu recertyfikacji
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6. O uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty mogą ubiegać się osoby, które spełniają
warunki określone w niniejszej procedurze, w tym:
a. Są członkami Towarzystwa od co najmniej 12 miesięcy i w swojej działalności
przestrzegają Kodeksu Etycznego PTPG.
b. Posiadają wykształcenie wyższe potwierdzone kwalifikacją pełną z poziomu
VII PRK.
c. Ukończyły co najmniej 1450 godzin procesu kształcenia obejmującego
szkolenie teoretyczne i praktyczne w psychoterapii, w tym:
i. co najmniej 600 godzin teorii i metodologii psychoterapii;
ii. co najmniej 150 godzin superwizji;
iii. co najmniej 400 godzin stażu klinicznego umożliwiającego kontakt
z pacjentami o różnej diagnozie, w tym co najmniej 150 godzin
odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych,
pozostała część może być zrealizowana w podmiotach leczniczych
lub w innych placówkach prowadzących psychoterapię;
iv.
co najmniej 250 godzin psychoterapii własnej lub doświadczenia
własnego, w tym co najmniej 100 godzin psychoterapii indywidualnej.
Nie więcej niż 150 godzin może być odbyte w formie doświadczenia
własnego (trening terapeutyczny, trening interpersonalny, genogram);
v.
co najmniej 50 godzin zajęć w obszarze psychoterapii, np. seminariów,
warsztatów, itp., do wyboru zgodnie z osobistymi preferencjami.
d. Udokumentują co najmniej 4-letnią praktykę psychoterapeutyczną
prowadzoną pod stałą superwizją.
i. Superwizja pracy Kandydata musi być prowadzona przez osobę
posiadającą Certyfikat Superwizora wydany przez Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt lub European Association for Gestalt Therapy,
lub
inne
towarzystwa
lub
stowarzyszenia
zrzeszające
psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście
z jednej z 5 grup podejść: humanistyczno-doświadczeniowych,
psychoanalityczno-psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych,
systemowych, integracyjnych, które posiadają kodeks etyczny
i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg
w przypadku jego naruszenia.
ii. Co najmniej 150 godzin superwizji musi być prowadzone przez osobę
posiadającą Certyfikat Superwizora wydany przez Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt lub European Association for Gestalt Therapy.
e. Psychoterapia własna, również doświadczenie własne opisane w ppk c.iv,
muszą być prowadzone przez osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty
wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt lub European
Association for Gestalt Therapy, lub inne towarzystwa lub stowarzyszenia
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zrzeszające psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście
z jednej z 5 grup podejść: humanistyczno-doświadczeniowych,
psychoanalityczno-psychodynamicznych,
poznawczo-behawioralnych,
systemowych, integracyjnych, które posiadają kodeks etyczny i procedurę
umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia.
i. Co najmniej 180 godzin musi być prowadzone przez osoby posiadające
Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt lub European Association for Gestalt Therapy.

7. Do czasu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty członek Towarzystwa może
posługiwać się określeniem “Psychoterapeuta w procesie certyfikacji”
ze wskazaniem nazwy Towarzystwa, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
a. Posiada dyplom lub zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia
w psychoterapii;
b. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną pod stałą superwizją u superwizora
posiadającego potwierdzenie kwalifikacji opisane pkt. 6 ppkt d.i;
c. Nie zalega ze składkami;
d. Przesłał za pośrednictwem formularza dostępnego na gestaltpolska.org.pl
deklarację przystąpienia do egzaminu nie później niż w ciągu 7 lat, licząc
od momentu uzyskania dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu całościowego
szkolenia w psychoterapii;
e. Posiada status członka zwyczajnego (art. 7 par. 2 Statutu).

Nie częściej niż raz w roku Komisja może zwrócić się do Psychoterapeuty drogą
mailową o przedstawienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków opisanych w ppkt. a-d.

W przypadku stwierdzenia niezgodności lub braku przedstawienia ww. dokumentów
Komisja wzywa członka Towarzystwa do zaprzestania posługiwania się określeniem
“Psychoterapeuta w procesie certyfikacji” ze wskazaniem nazwy Towarzystwa oraz
wzywa do niezwłocznego usunięcia ww. informacji ze wszystkich miejsc, w których
została ona opublikowana, w szczególności dostępnych w Internecie.
W uzasadnionych przypadkach Komisja zwróci się również ze stosownym wnioskiem
do Komisji Deontologicznej.
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B. Etap rozpatrywania aplikacji
1. Komisja ogłasza termin sesji egzaminacyjnej z co najmniej 2-miesięcznym
wyprzedzeniem.
2. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu wraz z kompletem dokumentów i materiałów
należy składać:
a. do końca lutego – sesja wiosenna,
b. do końca października – sesja zimowa.
3. Kandydat przesyła wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej
za pośrednictwem formularza dostępnego na gestaltpolska.org.pl, w tym:
a. Kopię dyplomu ukończenia studiów na poziomie VII PRK.
b. Kopię dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie
podyplomowego całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, które
uzyskało akredytację w EAGT.
c. Kopię zaświadczenia dokumentującego odbycie stażu klinicznego opisanego
w części A pkt 6 ppkt. c.iii.
d. Kopię zaświadczenia dokumentującego uczestnictwo w psychoterapii własnej
oraz doświadczeniu własnym, opisanych w części A pkt 6 ppkt. c.iv.
e. Kopię zaświadczenia podpisanego przez superwizora posiadającego
potwierdzenie kwalifikacji opisane w części A pkt. 6 ppkt d.ii
o dotychczasowym systemie superwizyjnym, czasie i liczbie odbytych godzin
superwizji.
f. Kopię rekomendacji do przystąpienia do procedury certyfikacji, wydaną przez
superwizora posiadającego potwierdzenie kwalifikacji opisane w części A pkt.
6 ppkt d.ii, oraz jeśli dotyczy superwizora posiadającego potwierdzenie
kwalifikacji opisane w części A pkt. 6 ppkt d.i.
g. Opis przypadku przygotowany zgodnie z pkt. 10, który powinien dotyczyć
procesu psychoterapii, który trwał co najmniej rok i jest zakończony.
Zakończenie opisanego procesu psychoterapii nie mogło mieć miejsca
wcześniej niż dwa lata przed dniem przesłania go Komisji.
h. Potwierdzenie przelewu opłaty certyfikacyjnej. W tytule wpłaty należy wpisać
“Imię i nazwisko Kandydata oraz opłata certyfikacyjna”.
i. Potwierdzenie przelewu opłacenia składek za co najmniej dwa lata, w tym
za rok, w którym odbędzie się egzamin.
j. W przypadku zmiany nazwiska kopię dokumentu potwierdzającą tożsamość
osoby.
k. Wszystkie załączane pliki powinny być nazwane wg wzoru –
nazwisko_czego dotyczy (jeśli potrzeba dodać informację np. o roku, nazwie
podmiotu, ect.) np. nazwisko_superwizja_ind_2020.
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4. Opis przypadku powinien być przesłany w pliku zabezpieczonym hasłem.
Hasło powinno zostać przesłane w osobnym e-mailu na adres:
proces.certyfikacji.egzamin@gestaltpolska.org.pl.
5. Komisja dokonuje formalnej analizy dokumentów:
a. W przypadku braków formalnych wzywa mailowo Kandydata do uzupełnienia
dokumentacji w terminie 14 dni od wezwania.
b. Jeżeli w podanym terminie braki formalne nie zostaną uzupełnione, wniosek
nie zostaje przekazany do Komisji Egzaminacyjnej. Procedura w danej sesji
egzaminacyjnej zostaje zakończona. Osoba zachowuje prawo do ponownego
złożenia wniosku i ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty.
6. W przypadku opisanym w pkt. 5 ppkt b Komisja prześle do Zarządu wniosek
o dokonanie zwrotu 70% wysokości opłaty certyfikacyjnej wniesionej przez Kandydata.
Zwrot jest dokonywany na to samo konto, z którego Kandydat dokonał przelewu ww.
opłaty.
7. W przypadku braku zastrzeżeń Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu
do egzaminu i informuje Kandydata o godzinie i miejscu egzaminu.
8. Opis przypadku przygotowany przez Kandydata, po formalnej analizie dokumentów,
zostaje przekazany Komisji Egzaminacyjnej.
9. Kandydat przywozi na egzamin dokumentację w wersji papierowej (oryginały
lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem), której wersję elektroniczną wysłał
wcześniej. Komisja przechowuje przesłaną wersję elektroniczną, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
10. Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania opisu przypadku zostały opisane
przez Komisję w odrębnym dokumencie, są dostępne na stronie gestaltpolska.org.pl.
11. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o Certyfikat Psychoterapeuty ma ukończone
szkolenia inne niż 4-letnie podyplomowe całościowe szkolenie przygotowujące
do zawodu psychoterapeuty akredytowane przez EAGT (np. szkolenie ukończone poza
Polską, szkolenie ukończone przed końcem 2009 roku i odbywające się
na zasadach innych niż te opracowane na forum Polskiej Rady Psychoterapii
w 2007 roku i przyjęte dobrowolnie przez polskie towarzystwa i stowarzyszenia
lub ich sekcje zrzeszające psychoterapeutów), Komisja może rozpatrzyć wniosek
w trybie grandparenting, który jest opisany w odrębnej procedurze.
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C. Etap egzaminacyjny
1. Egzamin odbywa się w formie stacjonarnej.
2. Komisja wyznacza co najmniej jednego obserwatora, który uczestniczy w egzaminie.
3. Komisja powołuje Komisję Egzaminacyjną zgodnie z procedurą opisaną w odrębnym
dokumencie.
4. Komisja Egzaminacyjna nie później niż miesiąc przed datą egzaminu:
a. Dokonuje analizy opisu przypadku przygotowanego przez Kandydata.
b. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność przygotowania dodatkowych
materiałów dotyczących ww. opisu przypadku przekazuje Kandydatowi drogą
mailową taką informację wraz z terminem ich przekazania.
5. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin w formie dialogu z Kandydatem
z poszanowaniem jego indywidualnego stylu.
6. Egzamin obejmuje ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych
do prowadzenia psychoterapii. Egzamin obejmuje zarówno kwestie dotyczące
zaprezentowanego przez Kandydata procesu psychoterapii jak i zagadnienia ogólne,
w szczególności z zakresu teorii i praktyki psychoterapii, ze szczególnym
uwzględnieniem psychoterapii Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) i opisywania zjawisk w jej terminologii, jak również orientacji
w rozumieniu innych podejść psychoterapeutycznych, psychopatologii, współpracy
z innymi specjalistami oraz etyki zawodowej.
7. W trakcie egzaminu Kandydat może zostać poproszony o zilustrowanie zjawisk
procesu psychoterapeutycznego w oparciu o opisany przypadek i w oparciu o inne
przykłady z własnej praktyki.
8. Komisja Egzaminacyjna zapisuje wynik egzaminu w protokole egzaminacyjnym
w formie „zaliczony” lub
„niezaliczony” i wraz z kartą oceny przekazuje
go obserwatorowi.
9. W przypadku niestawienia się Kandydata na egzamin wpisuje taką informację
do protokołu egzaminacyjnego.
10. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu lub nieprzystąpienia do egzaminu, osoba
zachowuje prawo do ponownego złożenia wniosku i ubiegania się o Certyfikat
Psychoterapeuty.
11. Po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu
bądź odmowie przyznania Certyfikatu Psychoterapeuty.
12. Komisja przekazuje Zarządowi wniosek zawierający listę osób, które otrzymały
pozytywną ocenę Komisji Egzaminacyjnej.
13. Zarząd podejmuje uchwałę o wydaniu Certyfikatu Psychoterapeuty i przesyła
go na adres wskazany we wniosku.
14. Certyfikat Psychoterapeuty wydawany jest na okres 5 lat.
8
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D. Odnawianie

ważności

Certyfikatu

Psychoterapeuty

2021

-

recertyfikacja
1. Komisja rozpatruje wnioski o przedłużenie ważności certyfikatu w trakcie 3 sesji
recertyfikacji w roku:
a. w marcu wnioski złożone do końca stycznia danego roku;
b. w maju wnioski złożone do końca marca danego roku;
c. w listopadzie wnioski złożone do końca września danego roku.
2. Psychoterapeuta przesyła nie później niż 3 miesiące przed końcem ważności
Certyfikatu Psychoterapeuty wniosek o odnowienie ważności wraz z kompletem
dokumentów za pośrednictwem formularza dostępnego na gestaltpolska.org.pl,
biorąc pod uwagę terminy określone w pkt. 1.
3. Komisja rozpatruje wnioski kompletne, tj. zawierające wszystkie potrzebne informacje
i załączniki.
4. Wniosek o odnowienie ważności Certyfikatu Psychoterapeuty powinien zawierać:
a. nr i datę ważności Certyfikatu Psychoterapeuty.
b. Informacje o miejscu aktualnie prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej.
c. Informacje o liczbie godzin superwizji od momentu uzyskania Certyfikatu
Psychoterapeuty prowadzonej przez osobę posiadającą Certyfikat Superwizora
wydany Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt lub European Association
for Gestalt Therapy, lub inne towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające
psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub podejście z jednej
z 5 grup podejść: humanistyczno-doświadczeniowych, psychoanalityczno-psychodynamicznych,
poznawczo-behawioralnych,
systemowych,
integracyjnych, które posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą
składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia. Od momentu
uzyskania albo odnowienia Certyfikatu Psychoterapeuty – co najmniej 100
godzin. Rekomendowane co najmniej 20 godzin superwizji rocznie.
i. W przypadku pierwszej recertyfikacji co najmniej 55 godzin superwizji
powinno odbywać się u osoby posiadającej Certyfikat Superwizora
wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt lub European
Association for Gestalt Therapy.
d. Informacje o uczestniczeniu w szkoleniach, warsztatach, seminariach
klinicznych, konferencjach naukowych lub innych formach doskonalenia
zawodowego od momentu uzyskania albo odnowienia Certyfikatu
Psychoterapeuty – co najmniej 50 godzin.
i. W przypadku pierwszej recertyfikacji co najmniej 50 godzin
doskonalenia zawodowego powinno dotyczyć psychoterapii Gestalt.
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ii.

5.

6.
7.
8.

W przypadku drugiej i kolejnej recertyfikacji mogą to być także inne
szkolenia czy formy doskonalenia zawodowego z zakresu psychoterapii
lub psychologii klinicznej lub psychiatrii.
e. Kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymogów opisanych
w ppkt. c-d.
f. Potwierdzenie przelewu opłaty recertyfikacyjnej. W tytule wpłaty należy
wpisać “Imię i nazwisko Psychoterapeuty oraz recertyfikacja”.
g. Potwierdzenia przelewu lub inny dokument potwierdzający opłacenie
wszystkich składek za ostatnie 5 lat, w tym za rok w którym wniosek
o odnowienie Certyfikatu Psychoterapeuty jest rozpatrywany.
h. W przypadku zmiany nazwiska kopię dokumentu potwierdzającą tożsamość
osoby.
i. Wszystkie załączane pliki powinny być nazwane wg wzoru –
nazwisko_czego dotyczy (jeśli potrzeba dodać informację np. o roku, nazwie
podmiotu, ect.) np. nazwisko_seminarium_PTPG_2019.
W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości
Komisja wzywa Certyfikowanego
Psychoterapeutę drogą mailową do przesłania dodatkowych dokumentów
na wskazany adres e-mail w terminie nie przekraczającym 14 dni.
a. W sytuacji, gdy Psychoterapeuta prześle ww. dodatkowe dokumenty po tym
terminie wniosek będzie rozpatrywany jeszcze jeden raz, podczas kolejnej sesji
recertyfikacji (patrz pkt. 1).
b. W sytuacji, gdy Psychoterapeuta nie prześle ww. dodatkowych dokumentów,
procedura zostaje zakończona.
W przypadku braku zastrzeżeń Komisja podejmuje uchwałę o odnowieniu ważności
Certyfikatu Psychoterapeuty.
Komisja przekazuje Zarządowi uchwałę o odnowieniu ważności Certyfikatu
Psychoterapeuty na okres 5 lat wraz z wnioskiem o wydanie ww. dokumentu.
Zarząd wydaje Certyfikat Psychoterapeuty i przesyła go na adres wskazany
we wniosku.
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E. Utrata ważności Certyfikatu Psychoterapeuty
1. W związku z ustaniem członkostwa w Towarzystwie zgodnie z obowiązującym
Statutem, traci ważność Certyfikat Psychoterapeuty.
2. Osoby nie będące członkami Towarzystwa oraz osoby, których Certyfikat
Psychoterapeuty wygasł w terminie ważności, zostaną usunięte z listy
Certyfikowanych Psychoterapeutów.
3. W przypadku złożenia wniosku i niespełnienia warunków określonych w niniejszej
procedurze niezbędnych do przedłużenia ważności Certyfikatu Psychoterapeuty
ww. dokument wygasa w terminie ważność w ostatnim dniu miesiąca wskazanym na
certyfikacie a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
4. Niezłożenie przez Certyfikowanego Psychoterapeutę kompletnego wniosku przed
upływem terminu ważności Certyfikatu powoduje jego wygaśnięcie.
5. Po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia Certyfikatu, ponowne jego uzyskanie
będzie łączyć się z przejściem procedury w trybie zwykłym lub grandparenting.

F. Postanowienia przejściowe
1. Nie wcześniej niż od sesji wiosennej 2025 roku osoby ubiegające się o uzyskanie
Certyfikatu Psychoterapeuty zgodnie z zasadami niniejszej procedury składają również
przegląd piśmiennictwa (wcześniej niepublikowany, w formie jak do druku
w czasopiśmie naukowym), dotyczący wybranego zagadnienia klinicznego
dotyczącego psychopatologii i/lub wyników badań naukowych mających zastosowania
w dziedzinie psychoterapii, w tym psychoterapii Gestalt (grupa podejść
humanistyczno-doświadczeniowych).
2. Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania przeglądu piśmiennictwa zostały
opisane przez Komisję w odrębnym dokumencie i są dostępne na stronie
gestaltpolska.org.pl.
3. Kandydat może być współautorem przeglądu piśmiennictwa, jeśli jego wkład został
określony na co najmniej 50%.
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G. Postanowienia końcowe
1. Egzamin przeprowadzany jest w języku polskim. Dopuszcza się możliwość
uczestnictwa tłumacza. Koszty związane z uczestnictwem tłumacza oraz tłumaczeniem
pokrywa Kandydat.
2. Wniosek wraz załącznikami jest składany w języku polskim. Jeśli istnieje konieczność
dołączenia polskiego tłumaczenia, należy również dołączyć kopię dokumentu w wersji
oryginalnej.
3. Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o dostosowanie warunków i formy
egzaminu do rodzaju niepełnosprawności. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
Komisja określi indywidualne zasady tak przeprowadzanego egzaminu.
4. W przypadkach zagrożeń, np. zagrożenia epidemiologicznego, zagrożenia klęską
żywiołową, wprowadzenia stanu wyjątkowego, Komisja może w drodze uchwały
wydłużyć wszystkie terminy określone w niniejszej procedurze, w tym przedłużyć
ważność Certyfikatu Psychoterapeuty.
5. W przypadku zaistnienia konieczności przedłużenia ważności Certyfikatu
Psychoterapeuty z powodów opisanych w pkt. 4 Zarząd na podstawie uchwały Komisji
wystawia wszystkim osobom, których to dotyczy, stosowne zaświadczenie.
6. W szczególnych przypadkach egzamin może odbyć się za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji,
a zasady tak przeprowadzanego egzaminu zostaną każdorazowo określone przez
Komisję.
7. Procedura jest dostępna na stronie gestaltpolska.org.pl.
8. W szczególnych przypadkach na wniosek Psychoterapeuty Komisja może
indywidualnie określić warunki dalszego procedowania.
9. Dotychczasowy dokument “Procedura certyfikacji tryb zwykły. Warunki formalne
i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności Certyfikatu Psychoterapeuty”
zostaje w całości zastąpiony niniejszą procedurą.
10. Procedura wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd - 2 grudnia 2021 r.
11. Formularze i/lub inne wzory dokumentów do niniejszej procedury opracowuje
i udostępnia na stronie gestaltpolska.org.pl Zarząd.
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