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Regulacje dotyczące procesu certyfikacji w ramach działalności
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO
(przyjęte uchwałą nr 4/2018 z dnia 29 grudnia 2018roku z późn. zm. )

Głównym celem działalności POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO (PTDM) jest
upowszechnianie i rozwijanie Dialogu Motywującego.
I Postanowienia ogólne
Pragnąc otworzyć możliwie szeroki dostęp do praktycznego stosowania Dialogu Motywującego, dbając
jednocześnie o zachowanie wysokich standardów merytorycznych, PTDM przyjęło następujące stopnie
rozwoju zawodowego dla osób pragnących rozwijać swoje kompetencje w Dialogu Motywującym:
Praktyk DM PTDM– dedykowany osobom, które ukończyły szkolenie z DM na poziomie podstawowym
(min. 16 godzin) i wykazały się umiejętnością zastosowania metod i zasad DM w trakcie testu.
Specjalista DM PTDM– adresowany do specjalistów z różnych obszarów pomocy i rozwiązywania
problemów społecznych, którzy ukończyli szkolenia z DM na poziomie zaawansowanym (min. 32 godziny)
i wykazali się umiejętnością zastosowania DM w rozmowie indywidualnej.
Terapeuta DM PTDM – tytuł dla osób działających w obszarze psychoterapii, którzy ukończyli szkolenia
z DM na poziomie zaawansowanym (min. 32 godziny) i wykazali się umiejętnością prowadzenia DM w
rozmowie z klientami.
Trener PTDM– tytuł dedykowany Specjalistom DM i Terapeutom DM pragnącym uczyć innych;
Superwizor PTDM– dedykowany Trenerom PTDM którzy wspierają innych specjalistów w rozwoju
zawodowym.
Procedury dla poszczególnych ścieżek zawodowych opisane zostały w postanowieniach szczegółowych.

W celu opracowania, monitorowania i wspierania procesów certyfikacyjnych Zarząd PTDM uchwałą Nr.
2/2018 z dnia 15.09.2018r. powołał Radę Trenerów i Superwizorów PTDM. Do uczestnictwa w Radzie
zaproszono osoby spełniające kryteria Trenera/Superwizora PTDM posiadające wieloletni staż pracy oraz
niekwestionowany dorobek zawodowy w zakresie szkolenia i superwizowania innych specjalistów.

II. Postanowienia szczegółowe
1. PROCEDURA UZYSKIWANIA TYTUŁU PRAKTYKA DM PTDM :
1. Możliwość taka dotyczy uczestników min 2-dniowego (16 godz. dydaktycznych) szkolenia z
zakresu DM przeprowadzonego przez trenera lub superwizora akredytowanego przez PTDM.
2. W trakcie szkolenia (pod jego koniec) uczestnik wypełnia test kwalifikacyjny z zakresu Dialogu
Motywującego oraz formularz osobowy i przekazuje je trenerowi prowadzącemu szkolenie, który
po szkoleniu informację o wyniku dostarcza do PTDM.
3. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w teście kwalifikacyjnym do tytuły Praktyka Dialogu
Motywującego PTDM jest uiszczenie przez uczestnika stosownych opłat.
Opłaty:
a. Opłata za proces oceny i weryfikacji testu kwalifikacyjnego - 150 złotych;
b. Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM (w tym umieszczenie na liście Praktyków DM na
stronie PTDM – 150 złotych w pierwszym roku, kolejne lata 60 zł rocznie)
4. W przypadku pozytywnego rezultatu testu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje listem
poleconym imienny certyfikat uzyskania tytułu Praktyka DM PTDM i jednocześnie uzyskuje
możliwość wpisu na listę Praktyków Dialogu Motywującego PTDM na stronie www.ptdm.eu
2. PROCEDURA UZYSKIWANIA TYTUŁU SPECJALISTY DM PTDM :
Specjalista Dialogu Motywującego PTDM, to osoba która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu Dialogu
Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:
a) rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia Dialogu
Motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i
niewerbalnych,
b) stosowania zasad i metod DM,
c) aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM,
d) stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal, ocen, technik
obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,
e) nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,
f) określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,
g) adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, specjalistę lub inne osoby,
h) postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji pomocowej,
Certyfikat Specjalisty Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM)
nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, po uzyskaniu pozytywnej
oceny z egzaminu wystawionej przez Komisję Egzaminacyjną PTDM powołaną przez Zarząd PTDM.
O certyfikat Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM może ubiegać się osoba, która wystąpiła do Zarządu
PTDM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:
1. Ma wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe zawodowe (licencjat) związane z zawodami
pomocowymi i pracy z innymi ludźmi (lekarze, pielęgniarki, pracownicy związani z edukacją, pomocą
społeczną, kuratorzy sądowi i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości, trenerzy, dietetycy,

rehabilitanci i inni). Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest dyplom uczelni lub świadectwo
ukończenia szkoły.
2. Ukończyła:
a) jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 32 godziny dydaktyczne warsztatów DM i
48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM;
lub
b) odbyła w sumie 32 godziny dydaktyczne warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych
zagadnień) oraz 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub 16 godzin dydaktycznych
indywidualnej superwizji DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie
co najmniej 48 godzin superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina
superwizji indywidualnej),
Z zachowaniem, że szkolenia prowadzone były przez Trenerów PTDM / członków MINT a superwizje przez
Superwizorów PTDM. Przedstawiła dokumenty potwierdzające ukończenie kursu lub odbycie zajęć
warsztatowych i superwizji DM, opisanych w punkcie IV niniejszych regulacji.
Uwaga:
Rada Trenerów i Superwizorów może na wniosek osoby zainteresowanej uznać szkolenia i superwizje
DM odbyte w innych podmiotach szkolących
3. Zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez PTDM (uzyskała pozytywną ocenę zarówno z
przedstawionego nagrania jak i opisu rozmowy)
4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym do tytuły Specjalisty Dialogu
Motywującego PTDM jest uiszczenie przez uczestnika stosownych opłat.
Opłaty:
a) Opłata za proces oceny i weryfikacji nagrania na Skali MITI wraz z pisemną informacją zwrotną
(kodowana przez dwóch niezależnych koderów) - 600 (2x 300) złotych, wpłacana na konto PTDM
przed analizą pracy;
b) Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM – (w tym opłata za umieszczenie na liście Specjalistów DM
na stronie PTDM - 500 złotych pierwszy rok, kolejne lata 60 zł rocznie).
5. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje listem poleconym imienny
certyfikat uzyskania tytułu Specjalisty DM PTDM i jednocześnie uzyskuje możliwość wpisu na listę
Specjalistów Dialogu Motywującego PTDM na stronie www.ptdm.eu
3. PROCEDURA UZYSKIWANIA TYTUŁU TERAPEUTY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PTDM :
Terapeuta Dialogu Motywującego PTDM, to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności charakterystyczne
dla Specjalisty Dialogu Motywującego i ponadto:
a) Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii dotyczącą problemów i zaburzeń psychicznych,
b) Posiada umiejętności prowadzenia psychoterapii i/lub terapii uzależnień,
c) Dysponuje dostateczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań rozwojowych i społecznych problemów
i zaburzeń psychologicznych,

d) Rozumie problemy dotyczące relacji terapeutycznej, zagadnienia etyczne i prawne związane z
prowadzeniem psychoterapii i/ lub terapii uzależnień.
Certyfikat Terapeuty Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (PTDM)
nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, po uzyskaniu pozytywnej
oceny z egzaminu wystawionej przez Komisję Egzaminacyjną PTDM powołaną przez Zarząd PTDM.
O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTDM) może ubiegać
się osoba, która wystąpiła do Zarządu PTDM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:
1.
a) Posiada certyfikat: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/ Polskiego

Towarzystwa Psychiatrycznego/ terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i
Behawioralnej/ specjalisty psychoterapii uzależnień KBPN lub PARPA;
lub:
b) ukończyła podyplomowe szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzone metodami o udowodnionej naukowo
skuteczności, w wymiarze 1200 godzin lub przed 2007 r. - ukończyła podyplomowe szkolenie w
zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń
psychicznych w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;
lub:
c) jest w trakcie III roku szkolenia umożliwiającego otrzymanie certyfikatu opisanego w

punkcie 1a i dostarczy zaświadczenie o uczestnictwie w w/w kursie.
2. Ukończyła:
a) jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 32 godziny dydaktyczne warsztatów DM i 48

godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM.
lub:
b) odbyła łącznie 32 godziny dydaktyczne warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych

zagadnień) oraz 48 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub 16 godzin dydaktycznych
superwizji indywidualnej DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie co
najmniej 48 godzin superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina
superwizji indywidualnej).
Z zachowaniem, że szkolenia prowadzone były przez Trenerów PTDM/członków MINT a superwizje DM
prowadzone były przez Superwizorów PTDM. Przedstawiła dokumenty potwierdzające ukończenie kursu
lub odbycie zajęć warsztatowych i superwizji DM.

Uwaga:
Rada Trenerów i Superwizorów może na wniosek osoby zainteresowanej uznać szkolenia i superwizje
odbyte w innych podmiotach szkolących
3. Zdała egzamin certyfikacyjny organizowany przez PTDM. (uzyskała pozytywną ocenę zarówno z
przedstawionego nagrania jak i opisu pracy).
4. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w egzaminie certyfikacyjnym do tytuły Terpeuty Dialogu
Motywującego PTDM jest uiszczenie przez uczestnika stosownych opłat.
Opłaty:
a) Opłata za proces oceny i weryfikacji nagrania na Skali MITI wraz z pisemną informacją zwrotną
(kodowana przez dwóch niezależnych koderów) - 900 (2x 450) złotych, wpłacana na konto PTDM
przed analizą pracy;
b) Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM – (w tym opłata za umieszczenie na liście Terapeutów DM
na stronie PTDM - 500 złotych pierwszy rok, kolejne lata 60 zł rocznie).
5. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu uczestnik otrzymuje listem poleconym
imienny certyfikat uzyskania tytułu Terapeuty DM PTDM i jednocześnie uzyskuje możliwość wpisu
na listę Specjalistów Dialogu Motywującego PTDM na stronie www.ptdm.eu
4. Osoby ubiegające się o certyfikat Specjalisty/Terapeuty DM PTDM przedstawiają w formie
elektronicznej następujące dokumenty do Zarządu PTDM:
1. wniosek o nadanie certyfikatu Specjalisty/Terapeuty DM PTDM oraz oświadczenie, że przesyłane
dokumenty są zgodne z oryginałami,
2. dyplom oraz, w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Terapeuty Motywującego, certyfikaty i

zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, zgodnych z wymaganiami opisanymi w punkcie
II.3.1,
3. zaświadczenia o ukończeniu kursu DM i/lub szkoleń i superwizji DM wydane przez organizatora/-ów

kursu lub szkoleń, wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie IV niniejszego regulaminu,
4. nagrania/ opisy przypadków, zgodnie z wymaganiami PTDM, opisanymi w punkcie III.7 i/lub III.8 wraz

z oświadczeniem o uzyskaniu zgody od rozmówcy/klienta na zaprezentowanie nagrania w celach
egzaminacyjnych.
5. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
III. Egzamin certyfikacyjny do uzyskania tytułu specjalisty i/lub terapeuty DM PTDM:

1. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną PTDM powołaną przez Zarząd PTDM.
W jej skład wchodzą: Trenerzy i Superwizorzy PTDM oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania
się Skalą MITI.
2. W przypadku dużej rozbieżności w ocenach wystawionych przez Koderów MITI (min. 2 punkty w
skalach globalnych Skali MITI 4.2.1.), Zarząd PTDM powołuje trzecią osobę do Komisji Egzaminacyjnej,
na wniosek jednej z osób dotychczas sprawdzających pracę egzaminacyjną.
3. Ciałem kompetentnym do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z oceną pracy jest Rada
Trenerów i Superwizorów PTDM.
4. Prace przedstawiane Komisji Egzaminacyjnej PTDM są kodowane w celu zapewnienia anonimowości
wnioskodawców.
5. Komisja Egzaminacyjna PTDM przedstawia ocenę pracy egzaminacyjnej Zarządowi PTDM w terminie
60 dni od daty wpłynięcia do Komisji Egzaminacyjnej kompletnych dokumentów i nagrań. W
uzasadnionych przypadkach okres ten Zarząd może wydłużyć.
6. W przypadku uzyskania z egzaminu pozytywnej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTDM Zarząd PTDM
nadaje uchwałą certyfikat specjalisty i/lub terapeuty DM PTDM o czym niezwłocznie informuje
wnioskodawcę.
7. Egzamin do uzyskania certyfikatu Specjalisty Dialogu Motywującego PTDM obejmuje:
a. Przedstawienie nagrania jednej rozmowy DM, trwającej co najmniej 20 minut wraz z
transkryptem rozmowy oraz oświadczeniem uzyskania zgody od rozmówcy na
zaprezentowanie nagrania w celach egzaminacyjnych. (przesłanie całego nagrania i
samodzielne wybranie 20 minut nagrania, które będą podlegały ocenie egzaminacyjnej).
Uwaga: w nagraniu może wziąć udział osoba zaproszona bezpośrednio przez nas w celu
jednorazowego nagrania rozmowy. Nie musi to być nagranie z rzeczywistym klientem, z
którym pracujemy terapeutycznie w dłuższej perspektywie.
b. Na postawie kryteriów oceniania prac egzaminacyjnych uzyskanie co najmniej
dostatecznej oceny z nagrania, (wg. wytycznych Skali MITI 4.2.1.)
c. Przedstawienie opisu nagranej rozmowy motywującej zgodnie z wytycznymi PTDM
(zawartymi w zasadach prezentacji opisu rozmowy dla Specjalisty DM PTDM)
d. Na postawie kryteriów oceniania opisu rozmowy Specjalisty DM PTDM uzyskanie z pracy
co najmniej dostatecznej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTDM.
e. Uiszczenie stosownych opłat na konto PTDM.
8. Egzamin do uzyskania certyfikatu Terapeuty Dialogu Motywującego PTDM obejmuje:
a. Przedstawienie nagrania jednej rozmowy DM, trwającej co najmniej 50 minut oraz
oświadczeniem uzyskania zgody od klienta na zaprezentowanie nagrania w celach
egzaminacyjnych. (przesłanie całego nagrania i samodzielne wybranie 20 minut nagrania
wraz z transkryptem rozmowy, które będą podlegały ocenie egzaminacyjnej). Uwaga:
Przedstawione nagranie zrealizowane jest z klientem, z którym rzeczywiście pracujemy
terapeutycznie i nie jest to nagranie z naszej pierwszej sesji.
b. Na postawie kryteriów oceniania prac egzaminacyjnych uzyskanie oceny co najmniej
dobrej z nagrania, (wg. wytycznych Skali MITI 4.2.1.)

c. Przedstawienie opisu nagranej rozmowy motywującej zgodnie z wytycznymi PTDM

(zawartymi w zasadach prezentacji opisu rozmowy dla Terapeuty DM PTDM)
d. Na postawie kryteriów oceniania opisu rozmowy Terapeuty DM PTDM uzyskanie z pracy
co najmniej dobrej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTDM.
e. Uiszczenie stosownych opłat na konto PTDM
IV. Rekomendacje dotyczące kursów oraz szkoleń z zakresu DM realizowanych w procesie szkolenia
kandydatów do uzyskania certyfikatu Specjalisty DM PTDM lub Terapeuty DM PTDM:
1.

Zajęcia dydaktyczno – warsztatowe w trakcie jednolitego kursu DM oraz szkoleń z zakresu DM
powinny być prowadzone przez Trenerów PTDM/członków MINT a superwizje- przez
Superwizorów PTDM.

2.

W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM powinna być weryfikowana wiedza
teoretyczna oraz praktyczne umiejętności jego uczestników w zakresie stosowania metod i zasad
pracy DM.

3.

W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani ze skalą MITI
oraz sposobem sporządzania transkrypcji rozmów z klientem, a także z wymaganiami PTDM
dotyczącymi opisu pracy na egzamin organizowany przez PTDM.

4.

W trakcie kursu DM, szkoleń DM oraz superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani z etycznymi
aspektami pracy pomocowej, w szczególności prezentacji przypadków.

Uwaga:
Rada Trenerów i Superwizorów może, na wniosek osoby zainteresowanej, uznać kursy i warsztaty DM
odbyte w innych podmiotach szkolących
V. Rekomendacje dotyczące przyznawania tytułu Trenera PTDM
Tytuł Trenera PTDM przyznaje Zarząd PTDM na wniosek Rady Trenerów i Superwizorów
Trenerem PTDM może być osoba która:

a.

Posiada tytuł Terapeuty lub Specjalisty DM PTDM od min. 5 lat, lub jest członkiem MINT od min. 5
lat.

b. Ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzone metodami o udowodnionej naukowo
skuteczności, w wymiarze 1200 godzin lub przed 2007 r. - ukończyła podyplomowe szkolenie w
zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń
psychicznych w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia.
c. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii zaburzeń psychicznych w wymiarze min. 10 lat
udokumentowanej praktyki psychoterapeutycznej / lub terapii uzależnień, liczone od momentu
uzyskania certyfikatu lub od czasu ukończenia szkolenia podyplomowego.

d. Zrealizowała minimum 200 godzin udokumentowanych szkoleń z zakresu DM i przedstawi dwie
rekomendacje od niezależnych podmiotów.

Uwaga:
Rada Trenerów i Superwizorów PTDM może w sytuacjach szczególnych udzielić rekomendacji trenerskiej
osobom posiadającym inne kompetencje, niż wymienione powyżej.
Rada Trenerów i Superwizorów może wystąpić do podmiotów udzielających rekomendacji o ich
potwierdzenie.

Kandydaci spełniający powyższe kryteria mogą występować do Rady Trenerów i Superwizorów PTDM
z wnioskiem o nadanie stosownego tytułu oraz wpis na stronie www.ptdm.eu
W tym celu muszą przedstawić Radzie Trenerów i Superwizorów odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty
i inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
Decyzję o wpisaniu osoby na listę rekomendowanych Trenerów / Superwizorów PTDM podejmuje Zarząd
PTDM w formie uchwały, w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozytywnej opinii Rady Trenerów i
Superwizorów.
Opłaty:
a.

Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM ( w tym opłata za umieszczenie na liście Trenerów /
Superwizorów na stronie PTDM – 1000 złotych pierwszy rok, potem 60 zł rocznie)

VI Rekomendacje dotyczące przyznawania tytułu Superwizora PTDM
Tytuł Superwizora PTDM przyznaje Zarząd PTDM na wniosek Rady Trenerów i Superwizorów PTDM
Superwizorem PTDM może być osoba która spełnia kryteria wymagane dla Trenera PTDM, a ponadto:
1. Ukończyła kurs TNT Motivational Interviewing Network of Trainers (lub inny na ty samym
poziomie).
2. Regularnie uczestniczy w FORUM MINT, lub też w inny sposób systematyczne dokształca się w
zakresie DM i/lub prowadzenia superwizji, w tym superwizji DM i/lub prowadzenia terapii
zaburzeń psychicznych (min. 16 godzin dydaktycznych rocznie, licząc wstecz od daty złożenia
wniosku).
3. Posiada udokumentowany dorobek zawodowy lub naukowy.
4. Przedstawi minimum 3 rekomendacje dotyczące prowadzonych szkoleń z zakresu DM od dwóch
niezależnych instytucji.
5. Udokumentuje przeprowadzenie minimum 50 godzin superwizji DM i/lub superwizji.
6. Przedstawi minimum 2 rekomendacje dotyczące prowadzenia superwizji DM i/lub superwizji od
dwóch niezależnych instytucji.

Kandydaci spełniający powyższe kryteria mogą występować do Rady Trenerów i Superwizorów PTDM z
wnioskiem o nadanie stosownego tytułu oraz wpis na stronie www.ptdm.eu
W tym celu muszą przedstawić Radzie Trenerów i Superwizorów PTDM odpowiednie zaświadczenia,
certyfikaty i inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
Decyzję o wpisaniu osoby na listę rekomendowanych Trenerów/Superwizorów PTDM podejmuje Zarząd
PTDM w formie uchwały, w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozytywnej opinii Rady Trenerów i
Superwizorów PTDM.
Opłaty:
a. Opłaty organizacyjne na rzecz PTDM ( w tym opłata za umieszczenie na liście Trenerów /
Superwizorów na stronie PTDM – 1000 złotych pierwszy rok, potem 60 zł rocznie)
Uwaga:
Rada Trenerów i Superwizorów PTDM może w sytuacjach szczególnych udzielić rekomendacji
superwizyjnej osobom posiadającym inne kompetencje, niż wymienione powyżej.
Rada Trenerów i Superwizorów może wystąpić do podmiotów udzielających rekomendacji o ich
potwierdzenie.

VII Postanowienia końcowe

1. Terminy składania dokumentów do egzaminu ustala Zarząd PTDM i podaje do publicznej wiadomości
na stronie Towarzystwa.
2. W przypadku uzyskania negatywnej oceny pracy egzaminacyjnej wnioskodawca, po uzgodnieniu z
Radą Trenerów i Superwizorów, ma prawo rozpocząć nową procedurę egzaminacyjną i przedłożyć
Radzie Trenerów i Superwizorów PTDM nowe nagrania/ opisy przypadków.

Rada Trenerów i Superwizorów PTDM:
Konrad Ambroziak - Przewodniczący
Olga Mrozowska
Robert Rejniak
Zygmunt Medowski

