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1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU 

Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w drugim półroczu 
2018 roku zaplanowane są, zazwyczaj, 
na każdy drugi poniedziałek miesiąca. 

Zebrania odbywają się w Instytucie 
Psychologii Stosowanej UJ na ul. 
Łojasiewicza 4 w sali seminaryjnej  
nr 1.337 (I piętro) i rozpoczynają się  
o godz. 18.00. 

Spotykamy się w następujących 
terminach: 09.04; 14.05; 11.06. 

Zachęcamy do kontaktu mailowego 
oraz do odwiedzania naszej strony 
internetowej, na której na bieżąco 
informujemy o wszelkich zmianach. 

Serdecznie zapraszamy na zebrania 
Zarządu OK PTP po wcześniejszym 
kontakcie mailowym 
  
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
2. WERYFIKACJA CZŁONKOSTWA - AKTUALIZACJA 
 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Członkinie i Członkowie 
 

Za nami trzy lata kadencji Zarządu w obecnym składzie. Za parę miesięcy 
kolejne wybory władz Towarzystwa – lokalnych i ogólnopolskich. Już teraz, myśląc  
o Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTP jesienią 2018 roku, prowadzimy cykliczną 
weryfikację list członkowskich.  

Ustalenie aktualnej liczby członków pozwoli nam określić liczbę mandatów  
na Walne Zgromadzenie, przysługujących członkom naszego Oddziału. Abyśmy, jako 
Oddział Krakowski, mogli mieć nadal istotną liczbę głosów, oraz realny wpływ  
na dalsze losy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, potrzebujemy Waszej 
obecności na listach, oraz na jesiennych wyborach Zarządu. 

Weryfikacja list członkowskich, zgodnie ze statutem PTP, zobowiązuje nas  
do “skreślenia przez Zarząd Oddziału w drodze uchwały, z powodu zalegania  
z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata, po uprzednim 
jednokrotnym upomnieniu”. 

W ostatnich miesiącach intensywnie wysyłaliśmy do Państwa informacje  
na temat zaległości, kwalifikujących do skreślenia. Prosimy o kontakt ze Skarbnikiem 
marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl w razie wątpliwości, co do stanu swoich składek. 
Przypominamy także, że po uzyskaniu praw emerytalnych przysługuje członkom 
zwolnienie ze składek – konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Sekretarza  
ds. Członkowskich tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl oraz Skarbnika Oddziału. 

W razie trudności z uregulowaniem zaległości, zapraszamy do kontaktu  
z Zarządem ptp@ptp.krakow.pl, aby ustalić termin i zasady spłaty. Zarząd Główny 
PTP oczekuje od nas zweryfikowanych list członkowskich w kwietniu 2018 roku. 
Działający aktywnie Zarząd Oddziału Krakowskiego wraz z sympatykami, obecnymi  
i przyszłymi Delegatami, apeluje o poparcie i wzmocnienie siły naszego głosu  
na Walnym Zgromadzeniu. Możemy tam, w Waszym imieniu, decydować o kierunku, 
w jakim całe Towarzystwo będzie zmierzało przez kolejną kadencję. Im więcej nas 
będzie, tym większy nasz wpływ. 

Przypominamy, że wobec osób, które zostały skreślone z listy członków,  
a ponownie wyrażą zainteresowanie członkostwem w PTP, obowiązujący Statut 
przewiduje możliwość reaktywowania członkostwa po wyjaśnieniu i uregulowaniu 
zobowiązań wobec Towarzystwa. Szczegóły opisano TUTAJ. 

Marta Belka-Szmit 
Skarbniczka 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
mailto:marta.belka.szmit@ptp.pl
mailto:tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl
mailto:ptp@ptp.krakow.pl
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
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3. ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO WYBORÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU 
KRAKOWSKIEGO – PIERWSZE OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU 
ODDZIAŁU. 

Niniejszym informujemy, iż kadencja obecnego Zarządu Oddziału Krakowskiego 
dobiega końca w roku 2018. W związku z tym, Zarząd przygotowuje się  
do rozpoczęcie kampanii wyborczej. Dzień Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału 
wyznaczony zostanie w najbliższych tygodniach. 

Już teraz zachęcamy do zgłaszania kandydatur wraz z programem. Umożliwi  
to obecnemu Zarządowi Oddziału przekazanie tego typu informacji osobom 
należącym do Oddziału Krakowskiego jeszcze przed właściwymi Wyborami. Tym 
samym pozwoli to każdemu z Państwa podjąć decyzję o sposobie wykorzystania 
swojego prawa do głosu.  

Przypominamy, iż do wyborów może stanąć każda osoba, która jest członkiem 
zwyczajnym Oddziału Krakowskiego.  

Jednocześnie, podczas Zebrania Walnego odbędą się wybory do Zarządu Oddziału 
Krakowskiego oraz wybory Delegatek i Delegatów na Walne Zgromadzenie 
Delegatów.  

Apelujemy do wszystkich osób, którym bliski jest los społeczności psychologów 
krakowskich do aktywnego zaangażowania się w zbliżające się Walne Zebranie 
zarówno w roli czynnych wyborców, jak również kandydatek/kandydatów do władz 
Oddziału.  

Zarząd wybierany jest raz na trzy lata. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, 
które całkowicie determinuje sposób realizacji przez Oddział różnorodnych zadań, 
kluczowych dla krakowskiego środowiska psychologicznego. 

Przypominamy, że spośród obszarów działalności Zarządu wymienić można między 
innymi: tworzenie standardów wykonywania zawodu psychologa, czuwanie nad 
etyką zawodową, reprezentowanie psychologów w organizacjach ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych, organizacja konferencji i warsztatów doskonalenia 
zawodowego, ochrona narzędzi, metod pracy jak również samych psychologów 
poprzez reprezentowanie ich interesów.  

Realizacja tych zadań (i wielu innych) oraz sprawne funkcjonowanie Oddziału 
uzależnione jest od jego Władz, którego wybór pozostawia się Państwu.  

 

Bez Państwa zaangażowania w wyborach niemożliwe będzie  
realizowanie przez Zarząd Swoich zadań. 

 

Już teraz zachęcamy do uczestniczenia w Walnym Zebraniu zarówno w roli 
wyborców, jak również w roli kandydatek/kandydatów do Władz Oddziału.  

Redaktor Biuletynu OKPTP 
Krystian Barzykowski 

 
 

http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
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4. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
Niniejszym informujemy, iż w nowej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2015-
2018 sprawami członkowskimi zajmuje 
się Tomasz Orzechowski. 
Przypominamy o konieczności 
aktualizacji danych osobowych 
(dotyczy to głównie zmiany nazwiska) 
oraz adresu zamieszkania i email. 
Informacje takie można przesyłać 
mailem na adres sekretarza 
ds. członkowskich lub pocztą 
tradycyjną na adres Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP, Instytut Psychologii 
Stosowanej ul. Łojasiewicza 4, 30-348, 
Kraków. Prosimy także o przesyłanie 
informacji dotyczących uzyskania 
dyplomu psychologa (dotyczy 
to członków nadzwyczajnych i wiąże 

się to ze zmianą statusu 
członkowskiego) oraz przejścia 
na emeryturę (co związane jest 
ze zwolnieniem z płacenia składek 
członkowskich). 

Osoby zainteresowane otrzy-
mywaniem Biuletynu Oddziału 
Krakowskiego PTP proszone  
są przesłanie maila do sekretarza 
ds. członkowskich kol. Tomasza 
Orzechowskiego: 
tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl  
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 
 

Tomasz Orzechowski 
Sekretarz ds. Członkowskich  

 
 
5. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2018  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Niniejszym informujemy, iż w kadencji 
Zarządu OK PTP na lata 2015-2018 
sprawami finansowymi zajmuje się 
Marta Belka-Szmit. 
Aktualna składka roczna wynosi 100 zł 
(studenci 50 zł). Prosimy  
o dokonywanie wpłat na rachunek 
bankowy Oddziału Krakowskiego  
o numerze:  

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875. 
 
UWAGA: Proszę wpłacać składki tylko 
na powyższy numer konta, tylko w ten 
sposób składka zostanie poprawnie 
przekazana do Oddziału Krakowskiego. 
 
Zgodnie z uchwałą Walnego 
Zgromadzenia zaległe składki  
są regulowane w wysokości składki 
obowiązującej w roku ich uiszczania. 

W tytule wpłaty bardzo prosimy  
o wpisywanie imienia i nazwiska 
osoby, której wpłata dotyczy.  
Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie 
z zasadami członkostwa składki muszą 
być opłacane sukcesywnie za kolejne 
lata, tzn. nie można opłacić roku 
bieżącego bez uregulowania składek 
za lata poprzednie. Państwa wpłaty  
są księgowane na "koncie członko-
wskim" według kolejnych lat 
występujących zaległości.  
Dziękujemy tym z Państwa, którzy 
regularnie uiszczają opłaty oraz tym, 
którzy w ostatnim czasie uregulowali 
zaległości. Konieczność opłacania 
składek wynika ze Statutu 
Towarzystwa – jest obowiązkiem 
członkowskim, ale przede wszystkim 
regularnie opłacane przez naszych 
członków składki pozwalają nam  
na długoterminowe planowanie wyda-

http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:mb-s&Itemid=94
mailto:tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/tomasz-orzechowski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/tomasz-orzechowski/


 

5 

tków, w tym na organizację ciekawych 
przedsięwzięć konferencyjnych, szko-
leniowych oraz integracyjnych, które 
służą naszemu środowisku.  

Zwracamy się także z prośbą, by w 
miarę możliwości składkę roczną 
uiszczać w pierwszym kwartale roku. 
Ułatwi to zaplanowanie budżetu  
na cały rok. 

Obowiązek opłacania składek nie 
dotyczy emerytów – osoby 
nabywające takie uprawnienia 
prosimy 

o przekazanie informacji o tym fakcie 
do skarbniczki Oddziału Marty Belki-
Szmit: 
marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl 

Pozostałe informacje dotyczące zasad 
członkostwa i składek znajdują się 
stale na stronie internetowej Oddziału 
(zakładka członkostwo).  
 

Marta Belka-Szmit 
Skarbniczka OK PTP   

 
 

 
 

6. WAŻNE KOMUNIKATY CZŁONKOWSKIE 
 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 
Przypominamy, iż składki wpłaca się na rzecz (i konto) oddziału, którego jest się 
członkiem. W toku weryfikacji członkostwa liczne okazały się przypadki wpłat  
na konto Zarządu Głównego. Składki wpłacane na konto ZG nie są księgowane  
w indywidualnym rejestrze składek Członka, co może prowadzić do niepotrzebnych 
skreśleń. Prosimy o uważność przy dokonywaniu wpłat. W razie omyłkowej wpłaty 
na konto ZG prosimy o przesłanie dowodu takiej wpłaty na adres Skarbnika Oddziału 
Krakowskiego. 
 
Przypominamy także, że zgodnie z aktualnym stanowiskiem ZG PTP  
nie ma możliwości otrzymywania faktur VAT do wpłat składek członkowskich. 
Przytaczamy odpowiedź z dnia 15.12.2011r. w tej sprawie: 
„Informuję, że składka członkowska jest świadczeniem osobistym i dobrowolnym 
(przynależność jest dobrowolna), nie ma więc możliwości wystawiania faktur. 
[Podpisano:] Małgorzata Toeplitz-Winiewska Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego”. 

Marta Belka-Szmit 
Skarbniczka OK PTP 

 
 
7. NOWA STRONA ODDZIAŁU OK PTP 

Miło nam poinformować, iż ruszyliśmy z nową odsłoną strony internetowej OK PTP. 
Adres internetowy strony pozostał bez zmian. W związku z tym, jeżeli mają Państwo 
jakiekolwiek uwagi dotyczące tego, co powinno zostać poprawione  
w nowej odsłonie – prosimy o ich przesłanie na adres: ptp@ptp.krakow.pl     

Krystian Barzykowski 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

 

mailto:marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
mailto:ptp@ptp.krakow.pl
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
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8. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO  
DNIA PSYCHOLOGA 
 

W dniu 3 marca 2018 roku odbyła się Konferencja z okazji 
Międzynarodowego Dnia Psychologa. Tytułem spotkania stały się “Szanse  
i Zagrożenia Stosowania Nowoczesnych Technologii w Diagnozie i Terapii 
Psychologicznej”. Konferencja miała miejsce w Hotelu Wyspiański przy ulicy 
Westerplatte 15 w Krakowie. 
 Przybyłych gości przywitała przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr Anna Knobloch-Gala. Pani 
Przewodnicząca rozpoczęła spotkanie mową o korzyściach i ograniczeniach techniki 
dla pracy psychologa. Następne wystąpienie “Nowe możliwości pomiaru zmiennych 
psychofizjologicznych w diagnostyce i terapii funkcji psychomotorycznych.” 
przedstawili mgr Wojciech Korchut, mgr Andrzej Korchut, prof. dr hab. n. med. 
Czesław Marcisz oraz dr n.hum. Ryszard Cibor. Podczas wykładu zaprezentowano 
autorski projekt urządzenia służącego do pomiaru zmiennych psychologicznych. 
Przedstawiono model teoretyczny, który stał się oparciem do stosowania metody, 
opowiedziano o trwającym procesie walidacji oraz zaprezentowano w jaki sposób 
jest dokonywany pomiar. 

Kolejne wystąpienie “Dr Omnimbus – wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w terapii dzieci z autyzmem” prowadzone było przez panią Ewę 
Kochańską oraz pana Michała Rysia. Zaprezentowana została mobilna aplikacja 
wspomagająca pracę terapeutów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Opowiedziano o historii powstania zarówno aplikacji jak i firmy. Przedstawiono 
również poszczególne zadania i możliwości jakie niesie za sobą stosowanie aplikacji. 
Podczas wystąpienia zaznaczono rolę terapeuty, jako osoby kierującej stosowaniem 
aplikacji oraz podkreślono, że aplikacja stanowi dodatek do całego procesu terapii, 
którego nie może zastąpić. 

Dyskusja panelowa “Komunikacja personalna po rewolucji informatycznej – 
człowiek w sieci: problem wykluczenia i facylitacji; anonimizacja – personalizacja” 
poprowadzona została przez dr Annę Knobloch-Galę oraz mgr Magdalenę Nitecką. 
Zaprezentowano przykłady zagrożeń jakie może nieść ze sobą funkcjonowanie 
młodych osób w przestrzeni internetowej m.in. w aspekcie rozwoju kompetencji 
społecznych. Zaznaczono również ważny aspekt anonimowości i jej wpływu  
na funkcjonowanie w tym obszarze. Nie zabrakło jednak dyskusji na temat korzyści 
jakie niesie ze sobą rewolucja informatyczna. Po zakończeniu oficjalnej części, 
uczestnicy udali się na uroczystą kolację, gdzie temat spotkania nadal wybrzmiewał  
w ożywionych dyskusjach. Zdjęcia ze spotkania można znaleźć tutaj. 

Katarzyna Głód 
 
9. KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW – REAKTYWACJA  

Koło Młodych Psychologów działające przy OK PTP powstało w 2008 roku  
z inicjatywy członków Zarządu OK PTP.  
Jesteśmy grupą osób, których celem jest dbanie o rozwój i integrację środowiska 
psychologów młodych stażem. Zamierzamy realizować nasz cel poprzez pomoc  
OK PTP, organizowanie konferencji, szkoleń i spotkań z ekspertami w danych 
dziedzinach psychologii. Zachęcamy do współpracy młodych psychologów, 
jak i studentów wyższych lat. Więcej informacji pod adresem: kmp.ptp@gmail.com  

Katarzyna Głód 
Oddział Krakowski PTP 

https://photos.app.goo.gl/NMNwBGdlagNlqMsV2
mailto:kmp.ptp@gmail.com
http://ptp.krakow.pl/katarzyna-glod/
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10. SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGAMII Z FINLANDII 
 

16 marca 2018 roku Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
miał przyjemność gościć członków Fińskiego Stowarzyszenia Psychologów z regionu 
Pirkanmaa. Uroczysta kolacja została zorganizowana w sali bankietowej Hotelu 
Kazimierz. Spotkanie rozpoczęło się od powitalnych przemówień wygłoszonych przez 
przewodniczącą OK PTP panią dr Annę Knobloch-Gala i przedstawiciela gości. 
Następnie, po wzniesieniu toastu symboliczną lampką szampana, wszyscy 
zgromadzeni zasiedli do kolacji. Przy stołach toczyły się liczne rozmowy. Dominowały 
tematy dotyczące praktyki zawodowej psychologów oraz związane z procesem 
edukacji i możliwościami dalszego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju. Nie zabrakło 
wątków związanych z kulturą i codziennością życia w obu krajach oraz ciekawostek 
lingwistycznych, w które obfitują tak język polski, jak i fiński. Szanowni goście 
przywieźli ze sobą tradycyjne fińskie produkty, między innymi chleb ruisreikäleipä,  
w rewanżu otrzymali pamiątki, które z pewnością będą przypominać o wizycie  
w Krakowie. Szczególne podziękowania należą się państwu Rahunen, którzy 
koordynowali organizację tego wydarzenia oraz w każdej sytuacji służyli pomocą. Nie 
pozostaje nic innego, niż liczyć, że w przyszłości zdarzą się jeszcze tego typu 
spotkania i staną się niepisaną tradycją wizyt psychologów z innych krajów  
w Krakowie. Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć TUTAJ. 

 Grzegorz Łupak 
Oddział Krakowski PTP  

 
11. ZAPROSZENIE NA IV KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ 
 

Już po raz czwarty chcemy, we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytutem Psychologii Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprosić Państwa do udziału w konferencji 
diagnostycznej – „NOWE NARZĘDZIA DO OCENY FUNKCJI POZNAWCZYCH  
I DIAGNOZY KLINICZNEJ”. Konferencja obędzie się w poniedziałek 21 maja 2018 roku 
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Prof.  Stanisława 
Łojasiewicza 4 w Krakowie.  

Podobnie jak w poprzednich latach pracownicy Pracowni Testów Psychologicznych 
PTP prezentować będą nowe narzędzia diagnostyczne. Na początek Pani Profesor 
Anna Matczak przedstawi nowe możliwości interpretacji wyników w zmienionej 
wersji skal Wechslera u dzieci. Następnie Pani mgr Joanna Stańczak omówi wyniki 
pilotażu testów wykonaniowych WISC-V. Po przerwie zostanie zaprezentowany 
Kolorowy Test Połączeń (CCTT). W kolejnym wystąpieniu Pani dr Aleksandra 
Jaworowska opowie o możliwości zastosowania IDS-2 w diagnozowaniu dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.  Po przerwie 
obiadowej Pani dr Emilia Wrocławska-Warchala oraz Pani mgr Joanna Niedziela  
zaprezentują kolejno: Inwentarz Stresu Rodzicielskiego PSI-4 jako wielowymiarowa 
metoda diagnozy stresu związanego z rolą rodzica dziecka w wieku od 0 do 11 lat, 
Inwentarz Stresu Rodzicielskiego – Adolescenci SIPA jako wielowymiarowa metoda 
diagnozy stresu związanego z rolą rodzica nastolatka  oraz System Diagnozy Dzieci  
i Adolescentów SENA jako metoda diagnozy doświadczanych trudności, wrażliwych 
sfer funkcjonowania i zasobów osobistych u dzieci i młodzieży. Jako ostatni zostanie 
omówiony SCID-5 – Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń 
Osobowości według DSM-5 (specyfika pracy z narzędziem i zakres zastosowań; 
aktualizacja wywiadu i dostosowanie do zmian wprowadzonych w DSM-5). Podczas 
konferencji zaplanowaliśmy także czas na zadawanie pytań i dyskusję.  

https://photos.google.com/share/AF1QipMgPwU7knsTc4zzTSRuW1LMkDD0xwR2YOIyF8CvXg1AcB5OJF_J2fxEgVFVHzLAcw?key=dEJTd1lHTU84R0xaYlkwVmxJRk1sUDk1N21QdDhn
http://ptp.krakow.pl/grzegorz-lupak/
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Liczymy na to, że konferencja, podobnie jak w latach poprzednich, spotka się  
z Państwa zainteresowaniem.  Tak jak w tamtym roku rejestracja na konferencję 
będzie możliwa jedynie przez stronę internetową konferencji. 

Serdecznie zapraszamy! 
 Magdalena Nitecka 

Zastępca Przewodniczącej 
Oddziału Krakowskiego PTP  

 
12. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 
 

Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego wraz z Oddziałem Krakowskim PTP, organizuje Ogólnopolską 
Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. "Stymulacja i wspomaganie rozwoju 
człowieka w biegu życia". Konferencja ta stanowić będzie szansę na wymianę myśli  
i doświadczeń naukowców prowadzących badania z zakresu: psychologii, pedagogiki 
i nauk pokrewnych oraz praktyków zajmujących się pracą z osobami potrzebującymi 
wsparcia w różnych obszarach ich funkcjonowania. 

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów, 
socjoterapeutów, ale także do lekarzy różnych specjalności oraz pracowników 
socjalnych. Głównym celem konferencji jest ukazanie złożoności podejmowanej 
problematyki, stąd jej interdyscyplinarny charakter.  

Więcej o konferencji na stronie: konferencja-siw.up.krakow.pl. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

 

 
13. KOMUNIKAT KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII 
KLINICZNEJ 

W związku z pytaniami płynącymi ze środowiska psychologów dziecięcych na temat 
standardów diagnozy intelektu u dzieci, zamieszczamy zalecenia Konsultanta 
Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich, pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tej 
sprawie ➔ ZALECENIA  

Zalecenia odnoszą się do informacji, opublikowanych w ulotce Pracowni Testów 
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w sprawie stosowania 
testu WISC-R ➔ ULOTKA 

Komentarz Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego do wskazanych zaleceń znajduje się ➔ TUTAJ 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP  
 

 
14. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW 

Niniejszym informujemy, iż ruszyła oficjalna strona internetowa niedawno 
powstałego  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP  

 

http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/magdalena-nitecka/
konferencja-siw.up.krakow.pl
http://psychologia-konsultanci.pl/wp-content/uploads/2017/08/ZaleceniaWsDiagnozyIntelektu.pdf
http://psychologia-konsultanci.pl/wp-content/uploads/2018/01/20170915_WISC-V_www-2.pdf
http://www.practest.com.pl/komentarz-pracowni-do-zalecen-ws-diagnozy-intelektu-u-dzieci-i-mlodziezy
http://ozzp.org.pl/
http://ozzp.org.pl/
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15. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA JUŻ W POLSCE 

W dniu 9 marca br. Polskie Towarzystwo Psychologiczne uzyskało akceptację EFPA  
na rozpoczęcie w Polce procedury przyznawania Europejskiego Certyfikatu 
Psychologa EuroPsy. Dalsze szczegóły w kolejnych komunikatach i na polskojęzycznej 
stronie internetowej: http://europsy.info.pl/  

 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP  
 
16. NOWELIZACJA STANDARDÓW DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ 

W dn. 17.02.2018 r. Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP zatwierdziła 
kolejne dokumenty mające wspierać praktykę diagnostyczną:  

• „Nowelizację Standardów diagnozy psychologicznej” (2018)  

• „Wytyczne realizacji standardów ogólnych w obszarze diagnostyki osób  
z niepełnosprawnościami” (2018). 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi na naszej stronie sekcji. 

Beata Wójtowicz 
Przedstawiciel Sekcji na terenie Małopolski 

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 
17. SKALA DEPRESJI BECKA –  STANDARDY 

W związku z zapytaniami kierowanymi przez środowisko psychologów i lekarzy, 
przedstawiamy poniżej stanowisko Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego w kwestii stosowania Skali Depresji Becka. 

„Jedyną legalną wersją skali BDI-II w Polsce jest ta, którą właśnie normalizuje 
Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Oznacza to, że wszystkie inne wersje  
(w tym wersja BDI), czy tłumaczenia (gdziekolwiek dostępne) są NIELEGALNE.” 

Krajowy Konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej  
 

 
18. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 
a) Postanowienie o rozpoczęciu kampanii wyborczej do władz Towarzystwa na 

kadencję 2019-2021  
Sąd Koleżeński II instancji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informuje o 
rozpoczęciu kampanii wyborczej PTP. Więcej informacji można znaleźć tutaj. 
 
b) Uwagi PTP do projektu rozporządzenia MZ
Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekazuje poniżej uwagi do projektu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.02.2018 roku w sprawie programu 
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. 
 
c) Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych 
 

Od 1 marca 2018 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 
r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana 
wysokość opłat będzie umieszczona od 1 marca w opisach poszczególnych procedur 
rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, 
tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.  

http://europsy.info.pl/
http://www.sekcjadiagnozy.wordpress.com/
http://psychologia-konsultanci.pl/?p=1050
http://www.ptp.org.pl/teksty/WYBORY-SK.pdf
http://www.ptp.org.pl/teksty/WYBORY-SK.pdf
http://www.ptp.org.pl/teksty/MZ.pdf
http://www.ptp.org.pl/teksty/MZ.pdf
http://www.ptp.org.pl/teksty/MZ.pdf
http://www.ptp.org.pl/teksty/zmiany_oplat.doc
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d) Konferencja Sekcji Psychoterapii 
 

II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym 
 

„Co? Kiedy? Komu? 
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?” 

 

Warszawa, 18 kwietnia 2018 roku 
 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Drugą Ogólnopolską Konferencję, której 
celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia 
zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, 
pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, 
że ta Druga Konferencja, podobnie jak Pierwsza, która odbyła się w maju 2017, 
będzie dobrą okazją do integracji środowiska psychoterapeutów działających  
w systemie edukacji. Więcej o konferencji na stronie internetowej.  
 
e) Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie 
 

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego we współpracy z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskiej 
Konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka na temat „Diagnoza w terapii, terapia  
w diagnozie”. Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2018 roku  
w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. 
 
Konferencja będzie poświęcona diagnozie i terapii w psychologii klinicznej dziecka 
rodziny. Chcielibyśmy wspólnie z uczestnikami rozważyć, w jaki sposób procesy 
diagnozy i terapii współistnieją ze sobą w różnych formach pracy psychologa. Czy 
można powiedzieć, że diagnoza jest procesem, w którym elementy diagnostyczne  
i terapeutyczne przenikają się? Czy istnieje terapia w toku której nie dokonuje się 
diagnoza? Będziemy się starali także poszukiwać odpowiedzi na pytania o istotę 
diagnozy w psychologii klinicznej. Czy jej aktem końcowym ma być postawienie 
rozpoznania nozologicznego? Czy jej celem jest rozumienie procesów psychicznych 
pacjenta? 
 
Temat konferencji dotyka także problemów tożsamości zawodowej psychologów 
klinicznych i psychoterapeutów. Między innymi nasuwają się pytania dotyczące 
przygotowania zawodowego niezbędnego dla pełnienia tych dwóch ról. Czy 
psycholog kliniczny to przede wszystkim diagnosta, czy jest także przygotowany  
do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych? Czy przygotowanie zawodowe 
psychoterapeuty wymaga pogłębionej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej? 
Zachęcamy do zgłaszania wystąpień: referatów, plakatów i warsztatów dotyczących 
diagnozy i terapii w obszarze psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Zapraszamy  
do czynnego udziału zarówno badaczy jak i praktyków. Więcej o konferencji  
na stronie internetowej. 
 

 
f) Kongres PTP w Gdańsku 
 

Sprawozdanie z 36 Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku 
można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Głównego. 

.%20www.poradnieppp-psychoterapia.pl
http://konferencjadziecko.psych.uw.edu.pl/
http://konferencjadziecko.psych.uw.edu.pl/
http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=717
http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=717
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