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Zasady ubiegania się o licencje trenera twórczości
oraz superwizora treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności

1. O licencje trenerskie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności może ubiegać się osoba
będąca członkiem Stowarzyszenia przynajmniej 5 lat i nie zalegająca ze składkami.
2. Decyzję o przyznaniu i wydaniu licencji trenerskich podejmują członkowie Komisji
Licencyjnej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W skład Komisji wchodzą
członkowie Zarządu PSK (3 osoby) oraz członkowie Stowarzyszenia, którzy nie pełnią
określonych funkcji (2 osoby).
3. Komisja Licencyjna odpowiada za gromadzenie napływających wniosków dotyczących
otrzymania odpowiednich licencji. Dokonuje wstępnej selekcji, analizując nadesłane
dokumenty. W razie wątpliwości, nawiązuje bezpośredni kontakt z osobą ubiegającą
się o licencję, informując ją o konieczności dokonania wyjaśnień.
4. W przypadku, gdy kandydat nie spełnia wymagań umożliwiających otrzymanie
określonej licencji, Komisja Licencyjna odsyła otrzymaną dokumentację z
odpowiednim wyjaśnieniem.
5. Decyzję o przyznaniu licencji trenera twórczości i superwizora treningu twórczości
Komisja Licencyjna będzie podejmować po pełnym zapoznaniu się z całością
nadesłanej dokumentacji, po przeprowadzeniu dyskusji na temat zaprezentowanych
osiągnięć kandydata, po przeprowadzeniu głosowania (jawnego) nad przyznaniem
bądź odmową przyznania licencji, o którą ubiega się kandydat.
6. Istnieje możliwość zaproszenia kandydata ubiegającego się o licencję na zebranie
Komisji Licencyjnej w celu pełniejszego zaprezentowania swego dorobku. W
momencie podejmowania decyzji kandydat opuszcza zebranie Komisji Licencyjnej. O
podjętej decyzji zostaje poinformowany ustnie.
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7. W przypadku nieobecności kandydata na posiedzeniu Komisji Licencyjnej, decyzja o
nadaniu zostaje przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
8. Uroczyste wręczanie dyplomów licencyjnych następować będzie w trakcie wydarzeń
organizowanych przez PSK.
9. Kandydat ubiegający się o przyznanie licencji, zobowiązany jest wpłacić 1500 zł na
konto bankowe PSK nr: PKO SA IVO/Kraków 10124030021111000028857811 (w
tytule zapłaty należy wpisać imię i nazwisko kandydata – licencja trenerska lub
superwizora treningu twórczości).
10. Dokumentację należy przesłać w wersji elektronicznej na adres psk@p-s-k.pl, a
wersji papierowej na adres korespondencyjny PSK.

Licencja trenera twórczości oraz superwizora treningu twórczości Polskiego
Stowarzyszenia Kreatywności

- jest świadectwem bardzo wysokich umiejętności prezentowanych przez osobę, która je
nabyła,
- rekomenduje do prowadzenia prywatnej praktyki w obszarze pedagogiki twórczości,
- umożliwia realizację zajęć związanych z prowadzeniem treningów twórczości i
stymulowaniem twórczego myślenia,
- przyczynia się do rozwoju profesjonalnego i osobistego poprzez poszerzanie wiedzy i
nabywanie nowych umiejętności, niezbędnych dla lepszego, bardziej skutecznego
prowadzenia zajęć w obszarze pedagogiki twórczości.

