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Kraków, dnia 14.10.2018 r. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP  
w okresie od 5.10.2015r – 15.10.2018 r. 

Podczas ostatniej kadencji wybrany w dniu 5.10.2012-2015 r. Zarząd odbył łącznie 30 
zebrań zwyczajnych w czasie których podejmowane były uchwały dotyczące spraw 
członkowskich, organizacji konferencji, spraw finansowych. Zarząd pracował w następującym 
składzie: 

Anna Knobloch-Gala – Przewodnicząca 

Magdalena Nitecka – Vice-Przewodnicząca; organizacja konferencji 

Marta Belka-Szmit – Skarbniczka 

Anna Walczak – współpraca w sprawach finansowych 

Beata Trojan – Protokolantka 

Tomasz Orzechowski – Sekretariat ds. Członkowskich 

Jerzy Korzewski – organizacja konferencji i kontakt z ZG PTP 

Krystian Barzykowski – Redaktor Biuletynu, strony internetowej, kontakt z członkami 

Do ciągłej pracy w zarządzie nie mogli się włączyć Marcin Szafrański i Malwina 
Dankiewicz. W trakcie naszej działalności z pracy w Zarządzie zrezygnowała Agnieszka 
Hennel-Brzozowska. 

 Osobami aktywnie współpracującymi z zarządem były Anna Bogatyńske-Kucharska  
i Katarzyna Sikora, które opracowały projekt nowego kodeksu etycznego psychologa  
i organizowały konferencje i wystąpienia poświęcone tej problematyce. W pracach tego 
zespołu brał również aktywny udział Marcin Szafrański.  

Katarzyna Głód i Grzegorz Łupak angażowali się w aktywizację Koła Młodych oraz 
wspomagali nas w organizacji konferencji. 

Szereg organizowanych konferencji mogło zostać zrealizowanych dzięki współpracy  
z krakowskimi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, 
Akademią Ignatianum. Na szczególne podkreślenie zasługuje pomoc Instytutu Psychologii 
Stosowanej UJ zarówno w codziennej pracy organizacyjnej jak w realizacji konferencji.  

W dalszej części omówione zostaną następujące aspekty działalności Zarządu OKPTP: 
1. Sprawozdanie Finansowe Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP. 
2. Sprawy Członkowskie. 
3. Organizacja Konferencji przez Oddział Krakowski PTP. 
4. Sprawozdanie z działalności Koła Młodych Psychologów. 
5. Komunikacja z osobami należącymi do Oddziału Krakowskiego PTP. 

 
Anna Knobloch-Gala 

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP  



Kraków, 10.09.2018. 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE   
ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP  

ZA OKRES KADENCJI 2015-2018. 
 

 

Przychody:  

Przychody oddziału stanowią wpłaty ze składek członkowskich oraz opłaty wnoszone przez 
uczestników organizowanych przez Oddział konferencji naukowych. W kończącej się kadencji 
przedstawiały się one następująco: 

1. ze składek członkowskich : w IV kwartale 2015 r.    - 5 162,64 zł 

     w roku 2016     - 22 974,43 zł 

     w roku 2017     - 19 726,64 zł 

     w I i II kwartale 2018 r.  - 33 770,02 zł 

     W SUMIE:     81 633,73 zł  

 

2. z organizowanych konferencji:  w roku 2016  - 8 420 zł  

w roku 2017  - 15 190 zł 

w roku 2018   - 9 070 zł 

W SUMIE:    32 680,00 zł 

 

3. odsetki bankowe:  

z rachunku bieżącego: IV kwartał 2015  -    0,87 zł 

 w roku 2016   -   3,85 zł 

 w roku 2017  -   0,47 zł 

 w I i II kwartale 2018 -   0 zł 

 W SUMIE :                 5,19 zł  

  



Koszty:  

Podstawowe obciążenia finansowe Oddziału to odpisy na rzecz Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, koszty związane z organizacją bądź współorganizacją  
konferencji, warsztatów, prelekcji, a także działalność informacyjna w postaci prowadzenia 
strony internetowej Oddziału, przygotowywania i dystrybuowania wśród członków 
biuletynów oraz –w mniejszym stopniu- koszty administracyjno-biurowe związane  
ze statutową działalnością Zarządu Oddziału oraz opłaty bankowe związane z prowadzeniem 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.  

W mijającej kadencji przedstawiały się one następująco:   

1. odpisy na rzecz Zarządu Głównego  

- 25% składek członk. i opłat wpis.:  IV kw. 2015     - 500,35 zł 

w r. 2016    - 5001,77 zł 

w r.2017    - 5850,00 zł 

w I i II kwartale r. 2018 -  6368,50 zł + 1730 zł  
wysłane w III kwartale  

ŁĄCZNIE:    19 450,62 zł 

Łączna suma odpisów nie odpowiada 25% łącznej sumy wpłat. Różnica wynika z wpłat 
członków naszego Oddziału, realizowanych bezpośrednio na konto Zarządu Głównego.  
W przyszłości należy zwrócić członkom szczególną uwagę, by dokonywali wpłat na konto 
Oddziału. 

2. związane z organizacją bądź współorganizacją konferencji, warsztatów: 

     W IV kwartale 2015   - 0 zł 

    W roku 2016   - 11 337,60 zł 

W roku 2017   -         18 584,94 zł  

(+8 394,21 zł uczestnictwo 
Oddziału Kraków w Zjeździe 
Naukowym PTP w Gdańsku) 

W I i II kwartale r.2018 - 18 291,06 zł 

ŁĄCZNIE:    56 607,81 zł 

3. działalność informacyjna – w tym wydawanie i rozsyłanie biuletynów, utrzymanie  
i prowadzenie strony internetowej, opłaty internetowe: 

IV kwartał r.2015  - 1066,05 zł 
r. 2016    - 3 051,50 zł 
r. 2017    - 6 835,50 zł   
w I i II kwartale r.2018 - 4 784,47 zł 
ŁĄCZNIE:    15 737,52 zł 



4. wydatki administracyjne – w tym materiały i sprzęty biurowe, korespondencja  
z członkami (opłaty pocztowe), współpraca z Zarządem Głównym, delegacje służbowe, koszty 
reprezentacyjne: 

IV kwartał 2015 - 5 284,55 zł  

(w tym koszty organizacji Walnego Zebrania członków Oddziału oraz 
finansowanie wyjazdu delegatów na Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa) 

W r. 2016     - 5 629,29 zł 

W r. 2017    - 3 378,25 zł  

W I i II kwartale r.2018 - 1 149,92 zł 

ŁĄCZNIE:    15 442,01 zł 

 

5. opłaty i prowizje bankowe: IV kwartał 2015 - 109,60 zł 

w. r.2016  - 368,00 zł  

W r. 2017  -  397,10 zł  

W I i II kwartale r. 2018- 191,30 zł 

ŁĄCZNIE:    1066,00 zł 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PODSUMOWANIE / SALDA : 

ROZPOCZĘCIE KADENCJI (STAN NA DZIEŃ 30.09.2015): 55 939,48 zł 

w tym: 

STAN ŚRODKÓW W BANKU:     55 183,68 zł 

W KASIE GOTÓWKOWEJ:                             755,80 zł 

 

ZAKOŃCZENIE KADENCJI (STAN NA DZIEŃ 10.09.2018.):  66 811,83 zł  

w tym: 

STAN ŚRODKÓW W BANKU:     66 554,43 zł  

W KASIE GOTÓWKOWEJ:             257,40 zł 

 

  



Komentarze: 

Na uwagę zasługuje systematyczna praca Zarządu nad ograniczaniem możliwych  
do zmniejszenia kosztów, między innymi poprzez dalsze rozszerzanie listy mailingowej  
i kontaktowanie się z członkami poprzez pocztę elektroniczną (dotyczy to zarówno bieżącej 
korespondencji jak i dystrybucji aktualników i biuletynów Oddziału). Rozbudowywanie strony 
i podstron internetowych, dotyczących np. konferencji, usprawnia komunikację oraz czyni 
przekaz informacji znacznie bardziej czytelnym i dostępnym dla uczestników wydarzeń  
w Oddziale. 

Udaje się dzięki temu przeznaczyć więcej środków na działalność naukową i integracyjną 
Oddziału – realizację większej ilości wydarzeń naukowych o dużej wartości merytorycznej  
i wzorowych walorach organizacyjnych, przy minimalnych opłatach za uczestnictwo w nich 
dla Psychologów – Członków Towarzystwa.  

Wiele wysiłków włożył również Zarząd w aktywizację Członków w kwestii opłacania składek. 
W przyszłości warto podjąć dalsze, konsekwentne kroki mające na celu uświadomienie 
Członkom Oddziału istotności systematycznego ich regulowania - najlepiej w pierwszym 
kwartale każdego roku kalendarzowego, co pozwoli na łatwiejsze i bardziej efektywne 
planowanie budżetu na organizowane przedsięwzięcia statutowe. 

        

Zarząd Oddziału Krakowskiego zapoznał się ze sprawozdaniem i przyjął je na przedostatnim 
w kadencji zebraniu w dniu 10.09.2018r. 

Marta Belka-Szmit 
Skarbnik Oddziału Krakowskiego PTP  

 

  



Kraków 10.09.2018 

Sprawy Członkowskie 

 

1. Informacje ogólne 

 W trakcie kadencji praca w Oddziale przede wszystkich dotyczyła obsługi członków 
Oddziału Towarzystwa. 

W trakcie pracy pojawiały się następujące problemy: 

• zagubienie wysłanej korespondencji do członków Oddziału  
w kwietniu 2017 roku przez Pocztę Polską; 

• sporadyczne niedoręczanie korespondencji do Oddziału, o czym oczekujący  
na przyjęcie przyszli członkowie Towarzystwa informowali mailem lub telefonicznie; 

• niekompletne dokumenty niektórych członków (np. brak dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub przesłanie niepodpisanych deklaracji członkowskich, czasem 
też błędne dane osób wprowadzających do Towarzystwa, czy podanie jako 
wprowadzających osób które będąc członkami zwyczajnymi zalegają z płatnościami  
za minione lata).  

• innym utrudnieniem jest nieczytelność wypełniania deklaracji  
w sposób odręczny, co w jednym przypadku doprowadziło do niedoręczenia 
korespondencji pod właściwy adres. 

• ograniczenia u wcześniejszego usługodawcy hostingu poczty elektronicznej, którego 
limity na wysyłanie/odbieranie poczty w pewnym momencie doprowadziły  
do blokowania korespondencji. 

 

W związku z powyższymi sytuacjami: 

• zmieniono usługodawcę hostingu poczty elektronicznej i strony Oddziału. 
• w miarę możliwości nowo przyjmowani członkowie są informowani za pomocą SMS lub 

mailem o przyjęciu lub o braku odpowiednich dokumentów już w trakcie posiedzeń 
Zarządu OK PTP. 

• dodatkowo wprowadzono dyżur telefoniczny sekretarza OK PTP (informacje znalazły się 
na stronie Oddziału Towarzystwa). 
 

  



2. Bilans 

 Łączna liczba członków Oddziału Krakowskiego PTP na dzień sporządzenia 
Sprawozdania tj. 10.09.2018 wynosi: 409 w tym: 378 członków zwyczajnych i 31 członków 
nadzwyczajnych. 

 

2.1. Zmiany liczby członków w trakcie analizowanego okresu 

 W obecnej kadencji przyjęto 50 nowych członków w tym: 42 zwyczajnych  
i 8 nadzwyczajnych. Trzy osoby wystąpiły z prośbą i zmieniły status na członka zwyczajnego. 
Równocześnie z uwagi na zaległości w płatnościach składek członkowskich zmuszeni byliśmy 
skreślić 74 naszych członków. Część z wykreślonych osób w obecnym lub poprzednim okresie 
wystąpiło z prośbą o reaktywacje – było to łącznie 19 osób (17 członków zwyczajnych  
i 2 nadzwyczajnych).  

Z prośbą o usunięcie z Towarzystwa wystąpiły, w opisywanym okresie, 3 osoby. 2 osoby 
również zmieniły Oddział i przeniosły się od nas do Oddziału Warszawskiego  
(więcej w Tab. 1) 

Łączny bilans to: 

• na plus: 69 osób (50 przyjęć + 19 reaktywacji); 
• na minus: 79 osób (74 skreślenia, 3 rezygnacje, 2 zmiany oddziału); 

 

TABELA 1. Zestawienie przyjęć, reaktywacji, skreśleń i zmian rodzaju członkostwa 

okres przyjęcia 
zwyczajne 

przyjęcia 
nadzwycz. 

reaktyw. 
zwyczajne 

reaktyw. 
nadzwycz. skreślenia rezygnacje uzwyczajn. 

1 XII 2015  
– 30 VI 2016 13 2 10 2 0 1 0 

1 VII 2016  
– 31 XII 2016 1 1 0 0 0 0 0 

1 I 2017  
– 31 XII 2017 13 4 2 0 0 0 0 

1 I 2018  
– 28 II 2018 3 0 0 0 6 2 1 

1 III 2018 
– 31 III 2018 1 0 1 0 65 0 0 

1 IV 2018 
– 3 IV 2018 1 0 2 0 3 0 2 

1 V 2018 
– 30 VI 201 10 1 2 0 0 0 0 

ŁĄCZNIE: 42 8 17 2 74 3 3 
 

  



2.2. Inne zdarzenia 

 Do nich można zaliczyć zmiany Oddziału (przejścia), czy zmiany nazwisk. W trakcie 
kadencji 2 osoby przeniosły się do Oddziału Warszawskiego oraz 4 osoby zmieniły nazwisko.  

 

3. Uwagi końcowe  

 Obecnie zmieniające się metody komunikacji pomiędzy ludźmi wraz  
z rozwojem narzędzi telekomunikacyjnych i wzrostem popularności sieci społecznościowych, 
stwarzają nowe wyzwania przed Oddziałem.  

W związku z tym, aby coraz lepiej docierać do naszych członków, popularyzować liczne 
wydarzenia naszego Oddziału, planowane jest prowadzenie strony na Facebooku pod 
adresem: https://www.facebook.com/ptpkrakow. 

Tomasz Orzechowski 
Sekretarz ds. Członkowskich Oddziału Krakowskiego PTP 

 

  



Organizacja Konferencji przez Oddział Krakowski PTP 

Oddział Krakowski w czasie mijającej kadencji, organizował i współorganizował liczne 
konferencje naukowe. Najbardziej rozpoznawalnymi konferencjami Oddziału Krakowskiego 
są spotkania odbywające się z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa, które od wielu już 
lat organizowane są w Krakowie na przełomie lutego i marca. Na to wydarzenie będące 
połączeniem konferencji naukowej ze spotkaniem towarzyskim przyjeżdżają nie tylko 
członkowie Oddziału Krakowskiego,  ale też osoby z całej Polski.   

• 27 lutego 2016 r. – „DYLEMATY ETYCZNE W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ” – 
konferencja współorganizowana z zespołem zajmującym się nowelizacją Kodeksu 
Etyczno-Zawodowego Psychologa. 

• 25 lutego 2017 r. – „PSYCHOLOGOWIE W INTERWENCJI KRYZYSOWEJ” – 
konferencja współorganizowana z Zakładem Interwencji Kryzysowej Instytutu 
Psychologii Stosowanej UJ.  
W trakcie spotkania prof. dr hab. J.K. Gierowski otrzymał odznakę Zasłużony dla 
Krakowskiej Psychologii.  

• 3 marca 2018 r. – „SZANSE I ZAGROŻENIA STOSOWANIA NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII W DIAGNOZIE I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ”. 

 

Kontynuując współpracę rozpoczętą w 2015 roku z Pracownią Testów Psychologicznych PTP,  
od 2016  roku Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP organizował corocznie na przełomie maja  
i czerwca konferencje diagnostyczne. Odbywały się one na Wydziale Zarzadzania  
i Komunikacji Społecznej UJ, dzięki gościnności i życzliwości Dyrekcji Instytutu Psychologii 
Stosowanej UJ.  Podczas kolejnych edycji konferencji psychologowie z Pracowni Testów 
Psychologicznych prezentowali najnowsze metody diagnostyczne.  Wydarzenia te cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem psychologów z różnych instytucji z terenu całej Polski.  

• 20 czerwca 2016 roku – II KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA "NOWE 
METODY DIAGNOSTYCZNE DO BADANIA DZIECI I DOROSŁYCH”. 

• 22 maja 2017 roku – III KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA „NOWE 
METODY DIAGNOSTYCZNE DO BADANIA DZIECI I MŁODZIEŻY". 

• 21 maja 2018 roku – IV KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA „NOWE 
NARZĘDZIA DO OCENY FUNKCJI POZNAWCZYCH I DIAGNOZY KLINICZNEJ”. 

Od 2017 roku Zarząd Oddziału Krakowskiego powrócił do tradycji współorganizowana 
konferencji wraz z Małopolskim Konsultantem ds. Psychologii Klinicznej. Konferencje  
te odbywały się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Współorganizatorami 
konferencji był Szpital Uniwersytecki UJ oraz Instytut Psychologii Stosowanej UJ. 
Wydarzeniom przewodniczyła Pani dr Mirosława Jawor - Konsultant Wojewódzki  
ds. Psychologii Klinicznej - która jednocześnie odpowiadała za merytoryczną stronę 
konferencji.  

• 8 maja 2017 roku – I KRAKOWSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ: 
„PSYCHOLOGIA, KLINICZNA W PRAKTYCE. DYLEMATY I TRUDNOŚCI W DIAGNOZIE  
I TERAPII”.  

• 4 czerwca 2018 roku – II KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 
„ZABURZENIA ROZWOJOWE W BIEGU ŻYCIA” 

 



Zarząd Oddziału Krakowskiego współorganizował także konferencje wraz z Akademią 
Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.  

• 20-21 kwietnia 2017 r. - II Konferencja „Starość jak ja widzi psychologia” - „SIŁA 
UMYSŁU W STAROŚCI” – konferencja współorganizowana z Katedrą Psychologii 
Człowieka Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Komisją 
Psychologii Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącą Komitetu 
Programowego i Organizacyjnego konferencji była prof. dr hab. Maria Kielar-Turska. 
Wydarzenie odbywało się na Akademii Ignatianum w Krakowie. 

• 27-29 listopada 2017 r. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DYLEMATY ETYCZNE 
PSYCHOLOGÓW”. Komitet Organizacyjny konferencji stanowili pracownicy Zakładu 
etyki zawodu psychologa Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum  
w Krakowie, członkowie grupy roboczej pracującej nad nowelizacją Kodeksu Etyczno-
Zawodowego Psychologa oraz członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP. 
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była mgr Anna Bogatyńska-
Kucharska. Wydarzenie odbywało się na terenie Akademii Ignatianum w Krakowie. 

• 7-8 czerwca 2018 r. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: 
„STYMULACJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU CZŁOWIEKA W BIEGU ŻYCIA” – głównym 
organizatorem konferencji była Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy 
Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja była 
także współorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień  
w Krakowie. 

 

Członkowie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP czynnie uczestniczyli w 36 Kongresie 
Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia  
i społeczeństwa”, który odbywał się w dniach 21-24 września 2017 roku.  

• Marta Belka-Szmit, Magdalena Nitecka – „Dylematy etyczne psychologa 
dziecięcego” – referat wygłoszony w ramach sympozjum „Doświadczenia etyczne 
psychologów w kontekście nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa”. 

• Marcin Szafrański – „Konflikt/Synergia – o etycznym napięciu międzysystemowym 
w pracy psychologa” – referat wygłoszony w ramach sympozjum „Doświadczenia 
etyczne psychologów w kontekście nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego 
Psychologa”. 

• Beata Trojan – warsztat „Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa” w praktyce czyli 
„Co klienci/pacjenci zarzucają psychologom?” 

•  Jerzy Korzewski – „Analiza relacji poprzez analizę przeniesienia w Grupach Balinta” 
– referat wygłoszony w ramach sympozjum „Grupy Balinta, Empatia w kontekście 
zapobiegania wypaleniu zawodowemu”.    

• Tomasz Orzechowski – "Kulturowe uwarunkowania różnic wybranych cech 
podmiotowych na przykładzie polskich i tureckich studentów” referat wygłoszony 
podczas sesji tematycznej: „Psychologia międzykulturowa”. 

Członkowie Oddziału Krakowskiego PTP uczestniczyli w dniu 16 marca 2018 roku  
w uroczystej kolacji zorganizowanej przez przedstawicieli Fińskiego Stowarzyszenia 
Psychologów z regionu Pirkanmaa w sali bankietowej Hotelu Kazimierz w Krakowie. Podczas 
spotkania poruszano głównie tematy dotyczące praktyki zawodowej psychologów oraz 
związane z procesem edukacji i możliwościami dalszego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju  
w obu krajach. 

Magdalena Nitecka 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP  



Sprawozdanie z działalności Koła Młodych Psychologów. 

W marcu 2017 roku podjęto decyzję o reaktywacji Koła Młodych Psychologów. 
Powyższą inicjatywę przedstawiono Zarządowi Oddziału Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Zorganizowano spotkania z osobami, które dotychczas 
tworzyły powyższą organizację. W ich trakcie zapoznano się ze strukturą KMP, jego celami, 
zrealizowanymi projektami oraz zgromadzono sugestie odnośnie przyszłej działalności.  

Podjęto działania wspierające Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego przy organizacji konferencji „Psychologia kliniczna w praktyce. Dylematy 
i trudności w diagnozie i terapii” współtworzonej z Instytutem Psychologii Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM, odbywającej się 8 maja 
2017 roku. 

Członkowie KMP pomagali również przy obsłudze, odbywającej się 22 maja 2017 roku 
„III Krakowskiej Konferencji Diagnostycznej” organizowanej przez Zarząd Oddziału 
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy współudziale Instytutu 
Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracowni Testów 
Psychologicznych. 

Zaangażowano się również w prace administracyjne przy obsłudze Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Dylematy Etyczne Psychologów” zorganizowanej przez Instytut 
Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, odbywającej się w dniach 27-29 listopada 2017 roku. 
W 2018 roku, podobnie jak w roku poprzednim członkowie Koła Młodych Psychologów 
skupili się na działaniach mających na celu wsparcie Zarządu Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego w organizacji planowanych wydarzeń naukowych. 

Uczestniczono w zorganizowanej 16 marca 2018 roku uroczystej kolacji, na którą 
Członkowie Fińskiego Stowarzyszenia Psychologicznego z regionu Pirkanmaa zaprosili 
przedstawicieli Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Zaangażowano się w przygotowania do IV Krakowskiej Konferencji Diagnostycznej 
“Nowe Narzędzia Do Oceny Funkcji Poznawczych i Diagnozy Klinicznej”, która miała miejsce 
21 maja 2018. Wydarzenie to odbyło się dzięki Zarządowi Krakowskiemu Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego przy współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pracownią Testów Psychologicznych. 
Członkowie Koła Młodych Psychologów chętnie okazali swoje zaangażowanie również 
podczas II Krakowskiej Konferencji Psychologii Klinicznej “Zaburzenia Rozwojowe w Biegu 
Życia” uczestnicząc w pracach organizacyjnych. 

Podjęto działania mające na celu określenie potrzeb w zakresie możliwości rozwoju 
zawodowego psychologów z obszaru województwa małopolskiego. W tym celu 
przygotowano stosowną ankietę. Na podstawie zgromadzonych danych przystąpiono do 
analizy możliwości rozwoju zawodowego min. w obszarach psychologii klinicznej, psychologii 
sądowej, psychoterapii i psychologii sportu, oferowanych w regionie. W zestawieniu 
rozpatrzono różne formy specjalizacji, wśród nich studia podyplomowe, szkolenia 
tematyczne, szkoły psychoterapii, weekendowe warsztaty. 
                                                                                   Katarzyna Głód 
                                                                                   Grzegorz Łupak  
                                                                                  Koło Młodych Psychologów 

Przy Oddziale Krakowskim PTP  



Komunikacja z osobami należącymi do Oddziału Krakowskiego PTP 

Główną formą komunikacji z osobami należącymi do Oddziału Krakowskiego PTP jest 
systematycznie aktualizowana strona internetowa, na której umieszczane są komunikaty  
i informacje dotyczące szkoleń i konferencji organizowanych przez różne Oddziały i Sekcje 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz inne instytucje. Administrator strony 
internetowej w tym celu szuka oraz zbiera na bieżąco informacje, które mogą być 
wartościowe oraz interesujące dla osób należących do Oddziału. Odpowiedzialny jest  
on również za utrzymanie funkcjonalności strony internetowej, dodawanie oraz usuwanie 
nowych osób do list mailingowych, którymi również zarządza. Dzięki temu możliwa jest 
skuteczna i płynna komunikacja między Zarządem a osobami należącymi do Oddziału. Strona 
internetowa zarządzana jest przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego (lipiec-
sierpień). Warto wspomnieć w tym miejscu, iż w roku 2018 strona internetowa została 
całkowicie przebudowana i obecnie Oddział może pochwalić się nowoczesną i funkcjonalną 
stroną internetową przystosowaną do łatwej i wygodnej obsługi za pośrednictwem 
komputerów stacjonarnych, jak również za pośrednictwem urządzeń mobilnych  
(np. tabletów, telefonów komórkowych). Dzięki temu strona internetowa Oddziału wpisuje 
się w istniejące obecnie standardy funkcjonalności systemów teleinformatycznych. 

 Bezpośrednio do osób należących do Oddziału rozsyłamy systematycznie Biuletyn 
zawierający najważniejsze informacje o wydarzeniach dotyczących zarówno naszego 
Oddziału, jak i całego Towarzystwa. Powołany przez Zarząd Redaktor Naczelny 
odpowiedzialny jest, z jednej strony, za zbieranie materiałów publikowanych w Biuletynie 
(również ich edycję, łamanie graficzne, korektę językowo-stylistyczną). Z drugiej strony,  
do jego zadanie należy rozsyłanie zarówno wersji elektronicznej jak i papierowej. 
Zaproszenia na organizowane konferencje są również rozsyłane indywidualnie – głównie 
drogą elektroniczna (przez Administratora strony internetowej), a na życzenie osób 
należących do Oddziału, które nie posiadają dostępu do Internetu, również poczta 
tradycyjną. Od początku naszej kadencji opracowaliśmy 6 Biuletynów informacyjnych.  

Komunikacja z Zarządem odbywa się głównie poprzez pocztę elektroniczną  
(za obsługę oficjalnej skrzynki mailowej odpowiada Administrator strony internetowej, który 
poza jej serwisem odpowiedzialny jest za przesyłanie wiadomości bezpośrednio do osób  
z Zarządu), ale możliwa jest również droga tradycyjna poprzez pocztę oraz telefon. 

Krystian Barzykowski 
Zarząd Oddziału Krakowskiego 

 


