Regulamin uzyskiwania przez
lekarzy Certyfikatu Seksuologa
Klinicznego
nadawanego przez

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
przyjęty przez Zarząd Główny PTS dnia 27.01.2006r.
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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Lekarz może uzyskać CERTYFIKAT SEKSUOLOGA KLINICZNEGO wyłącznie wtedy,
kiedy jest specjalistą w zakresie seksuologii.
2. Jest członkiem PTS.
3. Ma udokumentowaną działalność kliniczną w zakresie seksuologii w ostatnich 3
latach.
4. Ukończył 25 godzin psychoterapii własnej u terapeuty z listy rekomendowanych
przez ZGPTS.
5.Zaliczył 30 superwizji u minimum dwóch różnych superwizorów PTS.
6. Wziął udział w minimum trzech konferencjach seksuologicznych organizowanych
przez PTS.

II. PROCEDURA
1. Po dopełnieniu powyższych warunków lekarz ubiegający się o CERTYFIKAT
SEKSUOLOGA KLINICZNEGO składa do ZG PTS stosowny wniosek wraz z dokumentację
potwierdzającą dopełnienie wymagań.
2. Po podjęciu przez ZG PTS pozytywnej decyzji ustalany jest termin uroczystego
wręczenia CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO. Certyfikat jest nadawany na pięć lat.
3. Przedłużenie ważności CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO na kolejne pięć
lat dokonuje ZG PTS na wniosek osoby zainteresowanej po udokumentowania ciągłości
pracy klinicznej (przerwa w tej pracy nie może być dłuższa, niż jeden rok)
4. ZG PTS może w uzasadnionych przypadkach odmówić nadania lub przedłużenia
tego CERTYFIKATU, jeśli osoba ubiegająca się nie spełnia założeń ogólnych regulaminu lub
istnieją wobec niej zastrzeżenia natury moralnej, wykonuje ona nieprawidłowo swoje
obowiązki zawodowe, toczy się wobec niej postępowanie dyscyplinarne lub karne. Odmowa
powinna by uzasadniona pisemnie.
5. Osobom, którym zostanie odmówione przyznanie lub przedłużenie CERTYFIKATU
SEKSUOLOGA KLINICZNEGO przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia PTS.
Odwołanie powinno być złożone u Prezesa PTS w terminie 14 dni a przedstawione zostanie
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków PTS. Decyzja Walnego Zgromadzenia PTS
jest ostateczna.
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III. OPŁATY
1. Opłata rejestracyjna wnoszona wraz z wnioskiem wynosi 100,- zł.
2. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i wydanie lub odmowę wydania
CERTYFIKATU SEKSUOLOGA KLINICZNEGO wynosi 400,- zł.
3. Opłaty za psychoterapię, superwizje, udział w konferencjach naukowych i
szkoleniach określane są przez organizatorów (Lista rekomendowanych przez ZG PTS
psychoterapeutów przeprowadzających psychoterapię własną kandydata oraz lista
superwizorów PTS podana jest oddzielnie. Lista ta będzie systematycznie uaktualniana).
4. Wysokość wyżej wymienionych opłat będzie podlegała rewaloryzacji.
5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zatwierdzenia przez ZG PTS.
6.Wnioski kolegów lekarzy do Zarządu Głównego o nadaniu Certyfikatu Seksuologa
Klinicznego należy składać na adres:

Wiesław Czernikiewicz
ul. Sobieskiego 112
00-764 Warszawa
tel. 022 – 841 04 95
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