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STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW RELACYJNO – ROZWOJOWYCH  

  

REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW TERAPEUTOM i SUPERWIZOROM, CERTYFIKACJI 

PLACÓWEK ORAZ AKREDYTACJI SZKOLEŃ.  

  

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

1. Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych, zwane także Stowarzyszeniem, wprowadza 

zasady nadawania tytułów terapeuty relacyjno-rozwojowego i superwizora relacyjno- rozwojowego 

w celu określenia i wdrożenia standardów promujących prowadzenie terapii i nauczania, przede 

wszystkim osób z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu, zgodnego z podejściem relacyjno-

rozwojowym, którego założenia przedstawione są w dokumencie zatytułowanym „Podstawowe 

założenia podejścia relacyjno-rozwojowego” zamieszczonym na stronie internetowej 

Stowarzyszenia.  

  

2. Regulamin określa zasady:  

a) funkcjonowania systemu przyznawania tytułów terapeuty relacyjno-rozwojowego i superwizora 

relacyjno-rozwojowego,  

b) stworzenia i spopularyzowania wykazu certyfikowanych placówek Stowarzyszenia Terapeutów 

Relacyjno-Rozwojowych, w tym kryteriów pozwalających na uznanie placówek oświatowych  

i ośrodków terapeutycznych stosujących w praktyce podejście relacyjno-rozwojowe, 

dopuszczonych do organizacji staży umożliwiających praktyczną obserwację przebiegu 

realizowanej terapii i nauczania,  

c) koordynacji, systematyzowania i popularyzowania istniejącego systemu szkoleń, poprzez 

udzielanie akredytacji szkoleniom zgodnych z podejściem relacyjno-rozwojowym.  

  

3. Regulamin określa pojęcia:  

a) terapeuta relacyjno-rozwojowy – osoba, która uzyskała certyfikat terapeuty relacyjno-  

rozwojowego i znajduje się w wykazie terapeutów relacyjno-rozwojowych,  

b) superwizor relacyjno-rozwojowy – osoba, która uzyskała certyfikat superwizora relacyjno-

rozwojowego i znajduje się w wykazie superwizorów relacyjno-rozwojowych,  

c) terapeuta – stażysta – osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu terapeuty relacyjno-

rozwojowego,  

d) superwizor – stażysta – osoba ubiegająca się o uzyskanie tytułu superwizora relacyjno-

rozwojowego wpisana w wykaz terapeutów – stażystów,  

e) superwizor wiodący – wybrany przez terapeutę – stażystę lub superwizora – stażystę 

superwizor z wykazu superwizorów relacyjno-rozwojowych, z którym stażysta ustala swój 

indywidualny plan rozwoju. Superwizor wiodący w porozumieniu z superwizorem 

wspomagającym uznaje kompetencje stażysty do otrzymania tytułu terapeuty relacyjno-

rozwojowego lub superwizora relacyjno-rozwojowego,  
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f) superwizor wspomagający – wybrany wspólnie z superwizorem wiodącym przez terapeutę – 

stażystę lub superwizora – stażystę superwizor z wykazu superwizorów relacyjno-rozwojowych. 

Superwizor wspomagający niezależnie od superwizora wiodącego uznaje kompetencje stażysty 

do otrzymania tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego lub superwizora relacyjno-

rozwojowego,  

g) wykaz terapeutów relacyjno-rozwojowych oraz wykaz superwizorów relacyjno- rozwojowych 

– spis osób posiadających aktualne certyfikaty Stowarzyszenia, publikowany na stronie 

internetowej Stowarzyszenia,  

h) wykaz terapeutów – stażystów oraz wykaz superwizorów – stażystów – opublikowane na 

stronie Stowarzyszenia zestawienie osób ubiegających się o uzyskanie tytułu terapeuty 

relacyjno-rozwojowego i superwizora relacyjno-rozwojowego,  

i) Kodeks etyczny terapeutów relacyjno-rozwojowych – zbiór zasad określających postępowanie 

zgodne z podejściem relacyjno-rozwojowym,  

j) Komisja Certyfikacyjna – komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia w celu organizacji  

i koordynacji procesu przyznawania certyfikatów,  

k) staż terapeutyczny – wszelkie formy doskonalenia zawodowego dokonywane pod kierunkiem 

dwóch superwizorów z wykazu superwizorów relacyjno-rozwojowych, superwizora wiodącego  

i superwizora wspierającego, ujęte w planie rozwoju terapeuty – stażysty, w celu uzyskania 

tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego,  

l) staż superwizorski – praktyki i zajęcia realizowane celu uzyskania tytułu superwizora relacyjno- 

rozwojowego,  

m) staż – praktyki realizowane w certyfikowanej placówce Stowarzyszenia,  

n) indywidualny plan rozwoju – ścieżka rozwojowa ustalana przez zainteresowanego terapeutę – 

stażystę lub superwizora – stażystę z wybranym przez siebie superwizorem wiodącym, 

określająca zakres i rodzaj wymagań koniecznych do uzyskania certyfikatu, m. in. liczbę i rodzaj 

staży, szkoleń i superwizji,  

o) rekomendacja superwizora – dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i zgodę 

superwizora na przyznanie stażyście tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego lub superwizora 

relacyjno-rozwojowego,  

p) opinia superwizora – opinia o terapeucie relacyjno-rozwojowym lub superwizorze relacyjno-

rozwojowym jaka umieszczona zostaje na certyfikacie potwierdzającym przyznanie tytułu 

terapeuty relacyjno-rozwojowego lub superwizora relacyjno-rozwojowego. Na certyfikacie 

umieszczone są dwie opinie, superwizora wiodącego i superwizora wspierającego,  

q) certyfikat – dokument na wzorze zatwierdzonym przez zarząd Stowarzyszenia potwierdzający 

uzyskanie tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego lub superwizora relacyjno-rozwojowego,  

r) certyfikowana placówka Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych – placówka, dla 

której wiodącym modelem pracy jest podejście relacyjno-rozwojowe. Placówka ta, po 

podpisaniu stosownych umów ze Stowarzyszeniem, może prowadzić staże dla kandydatów na 

terapeutów i superwizorów relacyjno-rozwojowych,  

s) akredytowane szkolenie – specjalistyczne szkolenie zatwierdzone przez Komisję Certyfikacyjną, 

służące między innymi zdobywaniu kompetencji i uzyskaniu tytułów terapeuty lub superwizora 

relacyjno-rozwojowego,  
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t) superwizja – indywidualne lub grupowe spotkania merytoryczne z superwizorem relacyjno-

rozwojowym w przypadku ubiegania się o tytuł terapeuty lub superwizora relacyjno-

rozwojowego. W przypadku placówek certyfikowanych istnieje możliwość korzystania  

z superwizji z superwizorami spoza wykazu superwizorów relacyjno-rozwojowych,  

u) audyt placówki – ocena placówki dokonana przez wyznaczonych przez Komisję Certyfikacyjną 

audytorów. Po zakończonym audycie, który może mieć różną formę w zależności od 

prowadzonej przez placówkę działalności, audytorzy podejmują decyzję o przyznaniu 

certyfikatu, przyznaniu go warunkowo, bądź nie,  

v) audytorzy – osoby wyznaczone przez Komisję Certyfikacyjną do przeprowadzenia audytu  

w placówce starającej się o przyznanie tytułu certyfikowanej placówki Stowarzyszenia  

Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych,  

w) strona internetowa Stowarzyszenia – www.relacyjno-rozwojowi.pl  

 

 

  

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATÓW TERAPEUTY RELACYJNO – ROZWOJOWEGO I SUPERWIZORA 

RELACYJNO – ROZWOJOWEGO.  

4. O tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego lub superwizora relacyjno-rozwojowego może się starać 

osoba, także obcokrajowiec, który posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami  

z niepełnosprawnościami lub/i z autyzmem. 

  

5. (skreślony) 

  

6. Warunkiem ubiegania się o tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego jest złożenie wniosku do Komisji 

Certyfikacyjnej. Kontakt do Komisji Certyfikacyjnej znajduje się na stronie internetowej 

Stowarzyszenia. Komisja Certyfikacyjna umieszcza kandydata w wykazie terapeutów – stażystów po 

spełnieniu następujących warunków:  

a) ustaleniu tożsamości osoby zgłaszającej chęć pozyskania tytułu,  

b) sprawdzeniu wymogów zamieszczonych w pkt. 4 lub 5,  

c) przyjęciu kandydata na staż terapeutyczny przez superwizora wiodącego,   

d) wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych na liście terapeutów – stażystów  

i przetwarzanie tych danych przez Stowarzyszenie zgodnie z RODO.  

  

7. Warunkiem uzyskania tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego jest odbycie stażu terapeutycznego  

i uzyskanie po jego ukończeniu dwóch pozytywnych pisemnych rekomendacji od certyfikowanych 

superwizorów relacyjno-rozwojowych ujętych w wykazie superwizorów umieszczonym na stronie 

Stowarzyszenia.  

  

8. Terapeuta – stażysta wraz z wybranym przez siebie superwizorem wiodącym, najpóźniej po trzech 

superwizjach, opracowują indywidualny plan rozwoju, który obejmuje:  

a) wybór superwizora wspomagającego,  

b) ukończenie kilku akredytowanych szkoleń,  
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c) odbycie ok. 50 godzin dydaktycznych stażu w dwóch certyfikowanych placówkach  

Stowarzyszenia, innych niż miejsce zatrudnienia,  

d) odbycie ok. 50 superwizji z superwizorem wiodącym i wspomagającym (niekiedy w obecności  

i przy udziale superwizorów – stażystów).  

Indywidualny plan rozwoju w trakcie stażu może ulegać modyfikacji.  

  

9. Spełnienie wszystkich warunków formalnych zawartych w indywidualnym planie rozwoju nie jest 

równoznaczne z uzyskaniem dwóch pozytywnych rekomendacji superwizora wiodącego  

i wspomagającego.  

  

10. Superwizor ma prawo rozwiązać staż terapeutyczny z terapeutą – stażystą w sytuacji braku 

przekonania o możliwości uzyskania przez kandydata jego rekomendacji.  

  

11. Terapeuta – stażysta ma prawo zmienić superwizora lub superwizorów na każdym etapie stażu.  

  

12. Terapeuta – stażysta, który nie uzyskał pozytywnej rekomendacji może nadal ubiegać się  

o przyznanie certyfikatu pod warunkiem, że dwóch innych superwizorów z wykazu podejmie się 

prowadzenia jego stażu.  

 

13. Tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego jest przyznawany przez Komisję Certyfikacyjną na wniosek 

zainteresowanego/ej, po przedstawieniu przez niego/nią rekomendacji superwizora wiodącego  

i wspomagającego.  

 

14. Nadanie tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego jest równoznaczne z umieszczeniem danych 

terapeuty w wykazie terapeutów relacyjno-rozwojowych.  

  

15. O tytuł superwizora relacyjno-rozwojowego może się starać terapeuta relacyjno-ozwojowy, któremu 

odbycie stażu superwizorskiego zaproponuje Komisja Certyfikacyjna.  

  

16. Kandydat na superwizora musi zostać przyjęty na staż superwizorski przez dwóch wybranych przez 

siebie superwizorów znajdujących się w wykazie superwizorów relacyjno-rozwojowych, z których 

jeden będzie jego superwizorem wiodącym.  

  

17. Komisja Certyfikacyjna umieszcza kandydata w wykazie superwizorów – stażystów po spełnieniu 

warunków zawartych w pkt. 15 i 16.   

  

18. Warunkiem uzyskania tytułu superwizora relacyjno-rozwojowego jest odbycie stażu 

superwizorskiego i po jego zakończeniu uzyskanie dwóch pozytywnych pisemnych rekomendacji od 

superwizorów relacyjno-rozwojowych.  

  

19. Stażysta na początku swojego stażu superwizorskiego ustala z superwizorem wiodącym 

indywidualny plan rozwoju, który związany będzie z koniecznością odbycia m.in. 50 superwizji 

realizowanych wspólnie z superwizorem wiodącym i wspomagającym oraz superwizji 
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przeprowadzonych samodzielnie lub wspólnie z innym superwizorami – stażystami pod nadzorem 

superwizora wiodącego. Indywidualny plan rozwoju może ulegać modyfikacji w trakcie trwania 

stażu.  

  

20. Spełnienie wszystkich warunków formalnych zawartych w indywidualnym planie rozwoju nie jest 

równoznaczne z uzyskaniem dwóch pozytywnych rekomendacji superwizora wiodącego  

i wspomagającego.  

  

21. Superwizor ma prawo rozwiązać staż terapeutyczny z superwizorem – stażystą w sytuacji braku 

przekonania o możliwości uzyskania przez kandydata jego rekomendacji.  

  

22. Superwizor – stażysta ma prawo zmienić swoich superwizorów na każdym etapie stażu.  

  

23. Superwizor – stażysta, który nie uzyskał pozytywnej rekomendacji może dalej prowadzić staż 

superwizorski, o ile na taki staż przyjmie go dwóch innych superwizorów z wykazu superwizorów 

relacyjno-rozwojowych.  

  

24. Tytuł superwizora relacyjno-rozwojowego przyznawany jest przez Komisję Certyfikacyjną na wniosek 

zainteresowanego/ej,  

a) po przedstawieniu przez kandydata/tkę rekomendacji superwizora wiodącego  

i wspomagającego oraz  

b) przedstawieniu przez kandydata/tkę dwóch rekomendacji potwierdzających jej kompetencje 

merytoryczne jako superwizora przez co najmniej dwa podmioty, przy czym żaden z tych 

podmiotów nie może być na stanowisku podległym osobie ubiegającej się o tytuł superwizora 

relacyjno-rozwojowego.  

  

25. Przyznanie tytułu superwizora relacyjno-rozwojowego jest równoznaczne z umieszczeniem danych 

terapeuty w wykazie superwizorów relacyjno-rozwojowych.  

  

26. Na wydanym przez Stowarzyszenie certyfikacie potwierdzającym tytuł superwizora relacyjno-

rozwojowego umieszczone zostaną pisemne opinie o superwizorze wystawione przez dwóch 

superwizorów, którzy rekomendowali kandydata.  

  

27. Zarząd Stowarzyszenia może przyznać tytuł superwizora relacyjno-rozwojowego w drodze uchwały 

uznając kompetencje terapeuty po:  

a) przedstawieniu rekomendacji co najmniej czterech członków Stowarzyszenia potwierdzających 

kwalifikacje danej osoby do pełnienia funkcji superwizora,  

b) wyrażeniu przez kandydata zgody zgodnie z RODO na umieszczenie danych osobowych  

w wykazie superwizorów relacyjno-rozwojowych i przetwarzaniu tych danych przez 

Stowarzyszenie.  

 

 

 



 www.relacyjno-rozwojowi.pl  

UTRATA TYTUŁÓW.  

 

28. Certyfikat potwierdzający tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego przyznawany jest na okres 5 lat.  

  

29. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest wystosowanie prośby do Komisji Certyfikacyjnej 

oraz spełnienie wymogu stałego podnoszenia jakości własnej pracy i prezentowania postawy zgodnej 

z wartościami podejścia relacyjno-rozwojowego:  

a) przez dbałość o stałe podnoszenie jakości własnej pracy rozumie się odbycie w ciągu 

przynajmniej pięciu lat 10 superwizji z superwizorem ujętym w wykazie superwizorów relacyjno-

rozwojowych oraz uczestnictwo w pięciu innych dowolnych formach kształcenia – 

konferencjach, szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych, itp. Udział ten musi zostać 

udokumentowany pisemnym potwierdzeniem przedkładanym Komisji Certyfikacyjnej  

w momencie składania prośby o przedłużanie ważności certyfikatu,  

b) za postawę zgodną z wartościami podejścia relacyjno-rozwojowego rozumie się przestrzeganie 

zasad Kodeksu etycznego terapeutów relacyjno-rozwojowych uchwalonego przez Zarząd 

Stowarzyszenia i zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia. Weryfikacja faktu 

nieprzestrzegania zasad Kodeksu etycznego należy do obowiązków Komisji Certyfikacyjnej 

każdorazowo po uzyskaniu informacji na ten temat.  

  

30. Nieprzestrzeganie zapisów pkt. 29 skutkuje wykreśleniem z wykazu terapeutów relacyjno-

rozwojowych, podejmowane decyzją Komisji Certyfikacyjnej.  

  

31. Od decyzji Komisji Certyfikacyjnej terapeucie przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia.  

  

32. Wszystkie osoby posiadające tytuł superwizora relacyjno-rozwojowego automatycznie posiadają 

tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego nie wymagający odnawiania.  

  

33. Tytuł superwizora relacyjno-rozwojowego nadawany jest bezterminowo, jednak decyzja o skreśleniu 

z wykazu superwizorów relacyjno-rozwojowych może zostać podjęta przez Zarząd Stowarzyszenia  

w przypadku:  

a) złożenia pisemnego wniosku przez samego/ą zainteresowanego/ą,  

b) dowiedzionego postępowania niezgodnego z Kodeksem etycznym,  

c) dowiedzionych uchybień w realizacji czynności superwizorskich.  

  

34. Od decyzji Zarządu dotyczącej skreślenia z wykazu superwizorów relacyjno-rozwojowych przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków.  

  

  

CERTYFIKOWANA PLACÓWKA STOWARZYSZENIA.  

35. Certyfikowana placówka Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych to placówka, której 

jakość i organizacja pracy zostały zweryfikowane przez Stowarzyszenie. Standardy takiej placówki 

obejmują między innymi następujące minimalne wymagania:  
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a) w swojej pracy oraz zarządzaniem placówką kieruje się założeniami podejścia relacyjno-

rozwojowego opisanymi w dokumencie zatytułowanym „Podstawowe założenia podejścia 

relacyjno-rozwojowego”, zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia,  

b) zatrudnia minimum 20% terapeutów relacyjno-rozwojowych lub terapeutów – stażystów 

relacyjno-rozwojowych w zespole specjalistów,  

c) zapewnia wszystkim zatrudnionym specjalistom możliwość uczestniczenia w regularnych,  

nie rzadziej niż raz na pół roku, superwizjach z zewnętrznym superwizorem,  

d) kadra placówki prezentuje postawę zgodną z założeniami podejścia relacyjno-rozwojowego  

w relacjach z podopiecznymi i ich najbliższymi,  

    

36. Warunkiem uznania przez Komisję Certyfikacyjną statusu certyfikowanej placówki Stowarzyszenia 

Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych jest przedstawienie przez podmiot kierujący placówką 

(dyrektora, zarząd, właściciela, etc.) prośby o przyznanie statusu placówki certyfikowanej wraz  

z informacją dotyczącą spełniania standardów opisanych w pkt. 34 wraz z rekomendacją superwizora 

z wykazu certyfikowanych superwizorów relacyjno-rozwojowych.  

  

37. Konsekwencją prośby opisanej w pkt. 35 jest przeprowadzenie w placówce audytu przez audytorów 

wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Pozytywna opinia audytorów stanowi konieczny 

warunek uzyskania statusu placówki certyfikowanej. Opinia audytorów jest ostateczna.  

  

38. Negatywna opinia audytorów wskaże obszary wymagające wprowadzenia zmian. Audytorzy mogą 

wydać opinię pozytywną warunkowo i określić obszary wymagające poprawy bądź uzupełnienia wraz 

z terminem realizacji.  

  

39. Audyt przeprowadzony zostanie zgodnie z zawartą wcześniej umową, która zawierać będzie między 

innymi cenę za jego przeprowadzenie.  

  

40. Współpracę pomiędzy certyfikowaną placówką a Stowarzyszeniem określa umowa, która zawierana 

jest po pozytywnie zakończonym audycie i która m. in. obejmuje realizację staży w tych placówkach 

dla wszystkich chętnych w tym dla terapeutów – stażystów i superwizorów – stażystów oraz 

(opcjonalnie) inne działania.  

  

41. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, przy czym obie strony zachowują prawo do jej 

wypowiedzenia bez podania przyczyn z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie 

umowy oznacza utratę przez placówkę certyfikatu Stowarzyszenia.  

  

42. Certyfikowana placówka otrzymuje certyfikat i tym samym zostaje umieszczona na liście 

certyfikowanych placówek Stowarzyszenia.  

  

43. Stowarzyszenie ma prawo do weryfikowania zgodności realizowanych działań z postanowieniami 

niniejszego regulaminu oraz zawartej umowy.  

  

  



 www.relacyjno-rozwojowi.pl  

STAŻE W PLACÓWKACH CERTYFIKOWANYCH.  

44. Placówki certyfikowane będą mogły prowadzić dla wszystkich chętnych specjalistów staże 

rekomendowane przez Stowarzyszenie. Informacja o stażach zamieszczona będzie na stronie 

internetowej Stowarzyszenia. Staże te będą ważnym elementem kształcenia terapeutów – stażystów 

relacyjno-rozwojowych i superwizorów – stażystów relacyjno-rozwojowych.  

  

45. Program stażu certyfikowana placówka ustala ze Stowarzyszeniem.  

  

46. Placówka certyfikowana, w której prowadzone są staże zobowiązana jest do wystawienia stażystom 

zaświadczenia o odbyciu stażu z określeniem ilości zrealizowanych godzin. Wzór zaświadczenia 

stanowi załącznik umowy jaką zwiera certyfikowana placówka stażowa ze Stowarzyszeniem.  

  

47. Staże są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest przez daną placówkę certyfikowaną i uwzględnia 

kwotę obligatoryjnej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość obligatoryjnej wpłaty ustala Zarząd 

Stowarzyszenia w umowie z placówką certyfikowaną.  

  

  

AKREDYTOWANE SZKOLENIA, STAŻE TERAPEUTYCZNE, STAŻE SUPERWIZORSKIE.  

48. Stowarzyszenie przyznaje akredytacje szkoleniom, które są zgodne z założeniami podejścia 

relacyjno-rozwojowego.  

  

49. Tematyka, program i cena poszczególnych szkoleń oraz sposób zapisów na nie, są umieszczane na 

stronie internetowej Stowarzyszenia.  

 

50. Podmioty chcące prowadzić akredytowane szkolenia, zwracają się do Komisji Certyfikacyjnej  

z pisemnym wnioskiem o ich zatwierdzenie, w którym określają swoje kompetencje merytoryczne 

do ich prowadzenia. Komisja Certyfikacyjna może dokonać w dowolnej formie weryfikacji 

kompetencji prowadzącego i jakości szkolenia.  

 

51. Decyzja Komisji Certyfikacyjnej w sprawie akredytowania szkolenia jest ostateczna.  

 

52. Na wniosek Komisji Certyfikacyjnej Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały podejmuje decyzję  

o współpracy z podmiotem prowadzącym szkolenie i zawiera z nim umowę dotyczącą współpracy. 

Każda ze stron ma prawo ją rozwiązać bez podania przyczyn.  

 

53. Akredytowane szkolenia Stowarzyszenie poleca na swojej stronie internetowej wszystkim 

zainteresowanym rozwojem własnych umiejętności i kompetencji zawodowych. Akredytowane 

szkolenia są ważnym elementem procesu odbywania staży terapeutycznych i superwizorskich.  

 

54. Akredytowane szkolenia są odpłatne. Wysokość opłaty ustala realizujący je podmiot, uwzględniając 

obligatoryjną wpłatę na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość wpłaty określona jest w umowie  

z prowadzącym szkolenie.  
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55. Stowarzyszenie ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji jakości szkolenia, mającej na celu 

sprawdzenie zgodności realizowanych działań z postanowieniami umowy.  

 

56. Prowadzący akredytowane szkolenie wydaje uczestnikom szkolenia numerowane zaświadczenia 

zgodne z zatwierdzonym w umowie wzorem, które sygnowane jest logiem Stowarzyszenia.  

 

57. Staże terapeutyczne i superwizorskie są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest przez konkretnego 

superwizora i uwzględnia obligatoryjną wpłatę na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość obligatoryjnej 

wpłaty ustala Zarząd Stowarzyszenia w umowie z superwizorem.  


