UCHWAŁA
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM Z DNIA 27 KWIETNIA 2014
w sprawie
uchwalenia kryteriów i procedury certyfikowania Psychoterapeutów Psychoterapii
Tańcem i Ruchem

RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY
OF THE POLISH DANCE/MOVEMENT PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION
dated April 27th, 2014
on the matter of adopting criteria and procedure of certification of Dance/Movement
Psychotherapists

Na podstawie § 39 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje:

On the basis of §39 of the Articles of Association of the Polish Dance/Movement Psychotherapy
Association the General Assembly adopts the following:

§1
Aby uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem wydawany przez Polskie
Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem uprawniający do pracy indywidualnej i
grupowej konieczne są :
To receive the certificate of dance-movement psychotherapist granted by the Polish
Dance/Movement Psychotherapy Association, which certifies facilitation of individual and
group psychotherapy, one needs to fulfill the following criteria:

1. Członkostwo zwyczajne w PSPTiR. Zgodnie z §12 Statutu Stowarzyszenia członkiem
zwyczajnym mogą zostać absolwenci szkoleń rekomendowanych przez Stowarzyszenie i
osoby spełniające kryteria drogi alternatywnej, opisanej w załączniku do Deklaracji
członkowskiej dla członka zwyczajnego.
2. Uregulowane składki członkowskie.
3. Odbycie 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem akredytowanego przez
PSPTiR
4. Odbycie stażu klinicznego w wymiarze 360 godzin.
5. Przeprowadzenie min.120 godzin pracy terapeutycznej z klientem/grupą ponad ilość
godzin wymaganych w szkoleniu, w tym minimum 50 godzin psychoterapii z pacjentem

indywidualnym. Do godzin pracy terapeutycznej nie wlicza się godzin konsultacji
poprzedzających terapię indywidualną lub grupową.
6. Indywidualna superwizja praktyki terapeutycznej w liczbie minimum 30 godzin ponad
godziny wymagane w szkoleniu. Superwizja musi być prowadzona przez co najmniej
dwóch certyfikowanych superwizorów psychoterapii.
7. Rekomendacja superwizora, u którego osoba ubiegająca się o certyfikat odbyła co najmniej
15 godzin superwizji indywidualnej.
8. W uzasadnionych przypadkach, np. posiadania przez wnioskującego innych uprawnień
zdobytych poza granicami kraju, Komisja Certyfikująca może przyznać Certyfikat
Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem w drodze indywidualnej.

§2
Aby uzyskać Certyfikat Grupowego Terapeuty Tańcem i Ruchem wydawany przez
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem uprawniający do pracy
grupowej konieczne są :
To receive the certificate of dance-movement psychotherapist granted by the Polish
Dance/Movement Psychotherapy Association, which certifies facilitation of group
psychotherapy, one needs to fulfill the following criteria:

1. Członkostwo zwyczajne w PSPTiR. Zgodnie z §12 Statutu Stowarzyszenia członkiem
zwyczajnym mogą zostać absolwenci szkoleń rekomendowanych przez Stowarzyszenie i
osoby spełniające kryteria drogi alternatywnej, opisanej w załączniku do Deklaracji
członkowskiej dla członka zwyczajnego.
2. Uregulowane składki członkowskie.
3. Odbycie 4-letniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem akredytowanego przez
PSPTiR (lub 3-letniego szkolenia dla osób, które otrzymały dyplom w Instytucie DMT
przed 2012 rokiem)
4. Przeprowadzenie min.120 godzin pracy terapeutycznej z klientem/grupą ponad ilość
godzin wymaganych w szkoleniu. Do godzin pracy terapeutycznej nie wlicza się godzin
konsultacji poprzedzających terapię indywidualną lub grupową.
5. Superwizja praktyki terapeutycznej w liczbie minimum 30 godzin ponad godziny
wymagane w szkoleniu (w tym przynajmniej 20 godzin superwizji indywidualnej).
Superwizja musi być prowadzona przez co najmniej dwóch certyfikowanych
superwizorów psychoterapii.
6. Rekomendacja superwizora, u którego osoba ubiegająca się o certyfikat odbyła co najmniej
15 godzin superwizji indywidualnej.
7. W uzasadnionych przypadkach, np. posiadania przez wnioskującego innych uprawnień
zdobytych poza granicami kraju, Komisja Certyfikująca może przyznać Certyfikat
Grupowego Terapeuty Tańcem i Ruchem w drodze indywidualnej.

§3
Członkowie PSPTiR, którzy ukończyli 3-letnie szkolenie i otrzymali dyplom w Instytucie
DMT przed 2012 r. mają także możliwość uzupełnienia 4 roku w Instytucie DMT i po
spełnieniu odpowiednich wymogów aplikowania o certyfikat psychoterapeuty.
Those members of the Polish Dance/Movement Association who graduated from the 3-year
training and received a diploma before 2012 are allowed to complement the fourth year in the
Polish Institute of Dance Movement Therapy and, after fulfilling all the necessary
requirements, can apply for a certificate of dance/movement psychotherapist.
§4
Procedura wnioskowania o przyznanie Certyfikatu
Procedure of application
I. Osoba ubiegająca się o certyfikat Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem lub Grupowego
Terapeuty Tańcem i Ruchem powinna przesłać do Komisji Certyfikującej skan
wymaganych dokumentów na adres mailowy stowarzyszenia oraz 1 kopię następujących
dokumentów na adres korespondencyjny PSPTiR:
1. Wniosek o przyznanie odpowiedniego certyfikatu
2. Dyplom ukończenia odpowiedniego szkolenia z psychoterapii tańcem i ruchem
3. Zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego (w przypadku certyfikatu Psychoterapeuty
Tańcem i Ruchem)
4. Zaświadczenia od stosownej placówki/instytucji o przeprowadzeniu wymaganego
minimum ilości godzin pracy terapeutycznej z klientem/grupą. Zaświadczenia powinny
zostać wystawione przez upoważnioną osobę i zawierać: imię i nazwisko, podpis i dane
kontaktowe osoby upoważnionej do wydawania zaświadczenia, nazwę i dane placówki,
ilość godzin i okres prowadzenia terapii.
5. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o certyfikat po zakończeniu szkolenia prowadziła
sesje w gabinecie prywatnym, składa własnoręcznie podpisany dokument z opisem
przeprowadzonych przez siebie grup/sesji indywidualnych, który będzie zawierał
informacje: w jakim miejscu odbywały się sesje (adres, rodzaj gabinetu), z jakimi
klientami prowadzona była psychoterapia, ile odbyło się sesji z każdą grupą/klientem
indywidualnym, ile czasu trwała jedna sesja, jaki długo trwała psychoterapia (data
rozpoczęcia i zakończenia). Dokument musi zostać potwierdzony podpisem superwizora
superwizującego pracę z daną grupą/klientem.
6. Zaświadczenia
o
odbyciu
wymaganej
ilości
superwizji
indywidualnej.
Zaświadczenia powinny zawierać ilość godzin i okres odbywania superwizji, imię
nazwisko, dane kontaktowe i czytelny podpis superwizora oraz nazwę Stowarzyszenia
wydającego certyfikat superwizora.
7. Rekomendację certyfikowanego superwizora, u którego osoba ubiegająca się o certyfikat
odbyła co najmniej 15 godzin superwizji indywidualnej.

8. Należy przesłać jedną fotokopię dokumentów na adres korespondencyjny Stowarzyszenia
oraz skany dokumentów na adres e-mail stowarzyszenia/komisji certyfikującej.
Dokumenty pisane odręcznie nie będą rozpatrywane.
9. Do dokumentów należy dołączyć dowód opłaty za rozpatrzenie aplikacji. Opłata wynosi
300 PLN i wpłacana jest na konto Stowarzyszenia.
II. Każda aplikacja zostanie rozpatrzona w ciągu 60 dni (z wyłączeniem lipca i sierpnia) przez
Komisję Certyfikującą.
Komisja może podjąć decyzję w oparciu o przesłane jej dokumenty bądź dodatkowo poprosić
kandydata na rozmowę. Komisja może też poprosić ubiegającego się o certyfikat o dodatkowe
dokumenty. Decyzja Komisji zostanie przekazana kandydatowi na piśmie. Decyzja może być
następująca:
1. Przyznanie certyfikatu Psychoterapeuty Tańcem i Ruchem lub Grupowego Terapeuty
Tańcem i Ruchem
2. Kandydat może zostać poproszony o odbycie dalszych szkoleń, zdobycie dodatkowego
doświadczenia w pracy klinicznej, lub dodatkową terapię własną i zostanie powiadomiony o
tym, w jakim zakresie i w jakiej dziedzinie jest to wymagane. Decyzja będzie zawierała
uzasadnienie. Po spełnieniu tych wymogów kandydat musi na nowo złożyć dokumenty i
uiścić opłatę.
3. Kandydat może uzyskać odmowę wydania certyfikatu, zawierającą uzasadnienie odmowy.
Kandydaci mogą się od tej decyzji jednorazowo odwołać do Komisji Certyfikującej,
dokonując opłaty za procedurę odwoławczą, która wynosi 200 PLN. Odwołanie będzie
rozpatrywane zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie Komisji Certyfikującej.
Przy ponownym rozpatrywaniu wniosku uczestniczą wszyscy członkowie Komisji
Certyfikującej, a w przypadku braku zgodności co do ostatecznej oceny, Komisja zasięga
opinii członków Komisji Etycznej Stowarzyszenia. Decyzja podjęta w procedurze
odwoławczej jest ostateczna.

§5
Przepisy końcowe
Final regulations
1. Uchwała z dnia 3.03.2012 zostaje anulowana.

2. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszej uchwale decyduje Komisja
Certyfikująca, kierując się postanowieniami Statutu Stowarzyszenia bądź innymi
przepisami prawa.
3. Uchwała i jej zapisy wchodzą w życie z chwilą uchwalenia tj. 27 kwietnia 2014

Przewodniczący Zebrania
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