
 

 

 

 

REGULAMIN KURSU AKREDYTOWANEGO I ATESTOWANEGO                                                                              

SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I SEKCJI 

PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU PSYCHOTERAPII 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Kursie Akredytowanym/Atestowanym, obejmującym 

10 semestrów, organizowanym w latach 2018- 2023, przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju 

Psychoterapii  z siedzibą we Wrocławiu (51-168) przy ul. Sołtysowickiej 65A, NIP 8952013103,  

REGON 21890664,  zwanym dalej Kursem.  

2. Kurs jest realizowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii przez   

................................., zwane dalej  Organizatorem. 

3. Osoby uczestniczące w Kursie zwane są dalej Uczestnikami  

4. Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem wyższym: lekarzy, psychologów, pedagogów, 

pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz innych zawodów mających  zastosowanie                

w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w których stosuje się psychoterapię. 

5. Ramowy program Kursu jest udostępniony na stronie internetowej PSRP.  Organizator zastrzega 

sobie prawo ewentualnych zmian w programie Kursu z przyczyn od niego niezależnych, w tym                     

z przyczyn losowych. 

6. Kurs składa się z: 

a) Zgrupowania self-experience, zwanego dalej Zgrupowaniem, który odbywa się w terminie                          

i miejscu wskazanym przez Organizatora.  



 

 

 

 

b) Zajęd wykładowo-warsztatowych zwanych dalej  Zjazdami, które odbywad się będą w siedzibie 

Organizatora  w terminach zgodnie z harmonogramem Zjazdów udostępnionym na stronie 

Organizatora. Każdy Zjazd obejmowad będzie 20 godzin dydaktycznych (piątki-soboty). 

c) Doświadczenia własnego, które obejmuje  

 Grupy doświadczeo własnych  - grupa genogramowa, zgodnie  z harmonogramem 

udostępnionym na stronie Organizatora, w ilości: 80 godzin dydaktycznych. 

 Grupy terapeutycznej dla osób szkolących się. Grupa będzie pracowała regularnie , zgodnie                   

z harmonogramem udostępnionym na stronie Organizatora, w ilości: 80 godzin 

dydaktycznych. 

 Psychoterapii indywidualnej dla osób szkolących się  u rekomendowanego przez PSRP 

psychoterapeuty certyfikowanego PTP, w ilości: 30 godzin dydaktycznych.  Lista 

psychoterapeutów rekomendowanych zamieszczona została na stronie PSRP. 

d) Superwizji szkoleniowych grupowych w terminach zgodnych z harmonogramem dostępnym na 

stronie Organizatora, w ilości 120 godzin dydaktycznych. 

e) Superwizji indywidulanych :  30 godzin dydaktycznych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu rozpoczęcia Zgrupowania lub 

terminów kolejnych Zjazdów z przyczyn od niego niezależnych,  w tym przyczyn losowych.  

8. Organizator ma prawo wnioskowad do Zarządu PSRP, w porozumieniu z kierownikiem kursu                    

o zawieszenie Uczestnika Kursu w prawach osoby szkolącej się w szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach. 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Kursie 

1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:  



 

 

 

 

 wykształcenie wyższe  

 zgłoszenie swego uczestnictwa Organizatorowi drogą e-mailową: ankieta zgłoszeniowa                           

 uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora drogą e-mailową  

 osobisty udział w rozmowie kwalifikacyjnej a po zakwalifikowaniu na Kurs 

 podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i  wpłata zaliczki ,                

o której mowa poniżej w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Liczba uczestników Kursu jest ograniczona, wobec czego o wpisie na listę uczestników Kursu 

decyduje kolejnośd wpłat zaliczki, o której mowa poniżej w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, którzy 

przeszli wcześniej pomyślnie rekrutację. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy Uczestników 

Kursu, będą umieszczone na liście rezerwowej. 

3. Realizacja Kursu jest uzależniona od minimalnej liczby Uczestników, wobec czego Organizator 

zastrzega sobie prawo przesunięcie w czasie momentu rozpoczęcia Kursu lub jego odwołania                      

z powodu niewystarczającej liczby Uczestników.  

4. Organizator zastrzega sobie również prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia lub ewentualne 

odwołanie  Kursu w przypadku, gdy liczba Uczestników zmniejszy się do poziomu poniżej minimum,  

o którym mowa § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator zakłada również możliwośd zwiększenia opłat związanych z udziałem w Kursie, w trakcie 

jego trwania,  gdy liczba Uczestników zmniejszy się do poziomu poniżej minimalnej, o której mowa              

w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

§ 3. 

Opłaty za uczestnictwo w Kursie 

1. Opłata za uczestnictwo w Zgrupowaniu wynosi 1450 pln od osoby. Kwota, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym obejmuje realizację programu. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży na 



 

 

 

 

miejsce oraz inne opłaty związane ze Zgrupowaniem, np. opłaty za parking, Uczestnicy Zgrupowania 

pokrywają we własnym zakresie. 

2. Zaliczka za uczestnictwo w Zgrupowaniu  w wysokości 450 pln jest płatna w terminie 

nieprzekraczalnym do 30 dni przed rozpoczęciem zgrupowania. Terminowa wpłata zaliczki jest 

jednym z warunków koniecznych uczestnictwa w Kursie.  

3. Pozostała opłata za uczestnictwo w Zgrupowaniu  tj. 100 pln  jest płatna, w terminie 

nieprzekraczalnym do 14 dni przed rozpoczęciem Zgrupowania. Brak terminowej zapłaty w kwocie,                  

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uważany jest za rezygnację Uczestnika z udziału                             

w Zgrupowaniu. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zgrupowaniu w terminie 30 -15 dni przed jego 

rozpoczęciem, wpłacona kwota podlega zwrotowi w 50%, natomiast  w sytuacji rezygnacji w okresie 

poniżej 15 dni od rozpoczęcia Zgrupowania wpłata nie podlega zwrotowi. 

5. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Zgrupowaniu jest równoznaczna z jego rezygnacją  z uczestnictwa 

w aktualnej edycji  Kursu. 

6. W sytuacji odwołania Kursu przez Organizatora z z przyczyn opisanych w § 2 ust. 3 niniejszego 

Regulaminu dokonane przez Uczestników Kursu wpłaty podlegają całkowitemu zwrotowi. 

7. Opłata  za uczestnictwo w Zjazdach w semetrach I - VIII  wynosi 2500 pln za semestr, a w semestrach  

IX– X stanowi 3000 pln za semestr.  Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje 

wyłącznie realizację programu. Koszty podróży na miejsce Zjazdów oraz inne koszty z tym związane 

(np. opłaty za parking), koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas trwania Zjazdów Uczestnicy 

Zjazdów ponoszą we własnym zakresie. 

8. Kwota, o której jest mowa w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu, jest płatna w ratach semestralnych, 

każdorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru 

Kursu.  



 

 

 

 

9. Superwizje grupowe szkoleniowe (120 godz. dydaktycznych) oraz grupowe doświadczenia własne  - 

grupa genogramowa (80 godz. dydaktycznych) stanowią integralną częśd Kursu i odpłatnośd za nie 

uwzględniona jest w ratach semestralnych, za poszczególne zjazdy, tak jak ujmuje to § 3 ust. 8. 

10. Opłaty za poszczególne Zjazdy obejmują zajęcia szkoleniowe/superwizyjne i grupowe doświadczenia 

własne ( grupa genogramowa) oraz materiały dydaktyczne i serwis kawowy w przerwach.  

11. Grupa terapeutyczna dla osób szkolących się oraz superwizje indywidualne wiążą się z dodatkową 

odpłatnością: 

a) Grupa terapeutyczna 150 pln za 4 godzin dydaktycznych (1 dzieo terapii), płatne zgodnie                           

z zasadami ujętymi w § 3 ust. 8 

       Praca własna w ramach grupy terapeutycznej (80 godzin dydaktycznych) może byd realizowana    

       przez  Uczestników Kursu w formie i terminach zaproponowanych przez Organizatora, będź we  

              własnym zakresie, w innym miejscu i czasie, w porozumieniu z kierownikiem kursu. 

b) Superwizja indywidualna 150 pln za godzinę dydaktyczną, płatne każdorazowo, bezpośrednio             

po odbytej superwizji. 

12. Nieobecnośd w danym Zjeździe, nie poprzedzona rezygnacją z uczestnictwa, nie zwalnia z obowiązku 

opłacenia tego Zjazdu. Opłacony a nieodbyty  Zjazd można nieodpłatnie uzupełnid w toku kolejnej 

edycji Kursu. 

13. Nieuiszczenie w terminie którejkolwiek z rat określonych w § 3 niniejszego Regulaminu skutkuje 

natychmiastową wymagalnością rat pozostałych do zapłaty, a w przypadku opóźnienia 

przekraczającego 7 dni – uprawnia Organizatora do zawieszenia danej osoby w prawach Uczestnika 

Kursu do czasu uregulowania wymaganych należności. 

14. Nieuiszczenie w terminie dwóch kolejnych rat określonych w § 3 ust. 8 niniejszego Regulaminu 

uprawnia Organizatora do relegowania danej osoby z uczestnictwa w Kursie oraz obciążenia jej pełną 

należnością za uczestnictwo we wszystkich dotychczasowych Zjazdach. 



 

 

 

 

15. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Kursie w w trakcie jego trwania, Organizator 

zwraca osobie rezygnującej kwotę wpłaconą a przypadającą na Zjazdy po dacie rezygnacji, 

pomniejszoną o wysokośd odprowadzonego podatku. Osoba rezygnująca może opcjonalnie 

zdecydowad o nieodpłatnym odrobieniu niewykorzystanej przez nią części Kursu w kolejnej jego 

edycji. W takim przypadku wydaje ona dyspozycję zaliczenia kwoty wpłaconej a przypadającej na 

niewykorzystaną częśd Kursu na poczet kolejnej edycji Kursu.  

16. Płatności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, należy dokonywad na rachunek bankowy 

wskazany przez Organizatora. Za dzieo dokonania wpłaty będzie uważany dzieo uznania rachunku 

bankowego Organizatora z pełną kwotą wpłaty.  

17. Organizator wystawia rachunek zgodnie z danymi wpłacającego (zleceniodawcy) wynikającymi                    

z potwierdzenia przelewu. Ponadto: 

 Wpłacający jest zobowiązany sprawdzid czy informacje podane przy zleceniu przelewu / 

uiszczaniu wpłaty gotówką są zgodne z danymi (nazwa, adres, NIP) podmiotu, na który ma 

zostad wystawiony rachunek.  

 W przypadku przelewu dokonanego z konta osobistego, Organizator może wystawid 

rachunek jedynie na posiadacza tegoż konta.  

 W przypadku wpłat dokonywanych przez podmioty niebędące osobami fizycznymi (firmy, 

instytucje itp.), Uczestnik Kursu zobowiązany jest do podania Organizatorowi drogą                       

e-mailową pełnych danych do rachunku, w tym numeru NIP. 

§ 4. 

Zasady zaliczenia Kursu 

1. Obecnośd w Zgrupowaniu i poszczególnych Zjazdach jest obowiązkowa ze względu na ich praktyczny              

i warsztatowy charakter.  



 

 

 

 

 Obecnośd na poszczególnych  zajęciach w ramach Kursu  jest zaliczana na podstawie 

osobiście złożonego podpisu przez Uczestnika, na liście obecności oraz potwierdzeniu tego 

przez osobę prowadzącą dane zajęcia.  

 Obowiązkiem każdego Uczestnika zajęd  jest dbałośd o zaznaczenia swojej obecności na liście 

obecności w danym dniu szkoleniowym.  

 W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą zajęcia znacznego spóźnienia Uczestnika 

lub przedwczesnego opuszczenia przez niego zajęd, zaliczeniu podlega jedynie obecnośd                     

w połowie danego dnia szkoleniowego. 

2. Warunkiem zaliczenia w całości każdego ze Zjazdów tj. 20 godzin dydaktycznych lub bloku 

tematycznego, jest uczestnictwo  w minimum ¾ jego części.  

3. Spóźnienie Uczestnika na poszczególny Zjazd powyżej 1 godziny dydaktycznej a nie przekraczające 5 

godzin dydaktycznych podlega indywidualnemu zaliczeniu u osoby prowadzącej. 

4. Uzupełnienie nieobecnych godzin na zajęciach dydaktycznych, grupowym doświadczeniu własnym               

(grupa genogramowa)   lub  grupie terapeutycznej możliwe jest w trakcie kolejnej edycji kursu, bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

5. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwośd innych akceptowanych przez zarząd PSRP i 

prowadzącego wykładowcę form odrobienia opuszczonych zajęd. 

6. Uczestnicy Kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukooczeniu po zaliczeniu: 

  - Zajęd wykładowo -warsztatowych (800 godzin dydaktycznych) 

- Doświadczenia własnego (250 godzin dydaktycznych) 

- Superwizji (150 godzin dydaktycznych) 

§ 5.  



 

 

 

 

                                                Sposób sprawdzania wyników kształcenia 

1. Wiedza i kompetencje Uczestników weryfikowane będą poprzez:  

a) dwiczenia praktyczne wymagające zastosowania wiedzy zdobytej podczas Kursu 

b) aktywny udział w symulowanych sytuacjach terapeutycznych pod nadzorem nauczyciela 

c) dyskusje i aktywną wymianę informacji pomiędzy Uczestnikami i osobą prowadzącą 

d) superwizję prowadzonych przez Uczestników procesów terapeutycznych 

2. Dodatkowo Uczestnicy Kursu są zobowiązani do przedłożenia opisów dwóch procesów 

terapeutycznych w ramach prowadzonych przez siebie psychoterapii. Pierwszy z opisów powinien 

byd zaprezentowany podczas zajęd wykładowo -warsztatowych na 3 lub 4 roku Kursu, a drugi 

zostanie przedstawiony w trakcie superwizji grupowych szkoleniowych na ostatnim roku zajęd. 

§ 6. 

Postanowienia różne i końcowe 

1. Formą komunikacji osób zainteresowanych uczestnictwem w Kursie oraz Uczestników Kursu                                 

z Organizatorem jest korespondencja e-mailowa lub forma pisemna (oświadczenia woli dla swej 

skuteczności wymagają zachowania przynajmniej jednej z tych form). Dotyczy to w szczególności, 

lecz nie wyłącznie, zgłoszenia uczestnictwa, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenia 

uczestnictwa, rezygnacji z uczestnictwa w Kursie (Zgrupowaniu/Zjazdach), opłat. 

2. Uczestnicy Kursu są zobowiązani do wstąpienia do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

akredytującego/atestującego  Kurs od początku jego trwania. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia początku każdej, kolejnej edycji Kursu. 



 

 

 

 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem 

Kursu mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 


