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============================
WAŻNE INFORMACJE
I KOMUNIKATY ODDZIAŁU
============================
1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU
Spotkania
Zarządu
Oddziału
Krakowskiego PTP w drugim półroczu
2019 roku zaplanowane są, zazwyczaj,
na każdy drugi poniedziałek miesiąca.

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

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.

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

Spotykamy się w następujących
terminach: 13.05 oraz 10.06.

2. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Niniejszym informujemy, iż w bieżącej
kadencji Zarządu OK PTP na lata 20182021 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
otrzymywaniem
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
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3. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2019
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Niniejszym informujemy, iż w kadencji
Zarządu OK PTP na lata 2019-2021
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:

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 wydatków, w tym na organizację ciekawych
przedsięwzięć konferencyjnych, szkoleniowych oraz integracyjnych, które
służą naszemu środowisku.

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.

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

Zgodnie
z
uchwałą
Walnego
Zgromadzenia
zaległe
składki
są regulowane w wysokości składki
obowiązującej w roku ich uiszczania.

Obowiązek opłacania składek nie
dotyczy emerytów – osoby nabywające
takie
uprawnienia
prosimy
o przekazanie informacji o tym fakcie
do skarbniczki Oddziału Marty BelkiSzmit:
marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl

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 członkowskim"
według
kolejnych
lat
występujących zaległości.
Dziękujemy tym z Państwa, którzy
regularnie uiszczają opłaty oraz tym,

Pozostałe informacje dotyczące zasad
członkostwa i składek znajdują się stale
na stronie internetowej Oddziału
(zakładka członkostwo).
Marta Belka-Szmit
Skarbniczka OK PTP
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============================
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI,
WYBRANYCH SPOTKAŃ ORAZ ZARZĄDÓW
============================

4. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2019 – Fotoreportaż
W dn. 23 lutego 2019 roku odbyła się coroczna konferencja z okazji
Międzynarodowego Dnia Psychologa organizowana przez Zarząd Oddziału
Krakowskiego PTP. Temat tegorocznych refleksji miał wymiar historyczny: Nasze 100
lat – czyli psychologia po upadku Królestwa Galicji i Lodomerii. Prelegenci
przedstawili początki polskiej psychologii na naszym terenie. Dzięki ciekawym
i merytorycznym wystąpieniom, ubarwionym osobistymi wspomnieniami, mogliśmy
poczuć atmosferę tamtych czasów. Spotkanie miało charakter nieformalny i było
okazją do integracji członków PTP, nie tylko z Oddziału Krakowskiego. Wśród
zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele Zarządu Głównego PTP na czele
z Panią Przewodniczącą, dr Krystyną Teresą Panas. Uczestniczy mogli zapoznać się
z nowym Kodeksem Etycznym Psychologa PTP uchwalonym w dniu 2 grudnia 2018 r.
przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Warszawie. Specjalnie na ten dzień
tekst Kodeksu został przygotowany w formie drukowanej dla uczestników konferencji.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i wspólne świętowanie
Międzynarodowego Dnia Psychologa 2019.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia dostępnego TUTAJ
Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
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5. KONFERENCJA DOT PRZEPISÓW RODO W PRACY PSYCHOLOGA
W dn. 20 marca 2019 roku odbyła się konferencji szkoleniowa pt.: Przepisy RODO
w pracy psychologa w Akademii Ignatianum w Krakowie zorganizowana przez Zarząd
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytut
Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszenie Psychologów
Sądowych w Polsce.
Adwokat dr Maciej Bocheński, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, przedstawił
najważniejsze przepisy dotyczące RODO w działalności praktyków prowadzących
głównie prywatne gabinety psychologiczne i psychoterapeutyczne. Następnie
uczestniczy mogli zadawać prelegentowi pytania. Jak zwykle, wiele dylematów nie
znalazło jednoznacznego rozwiązania.
Tajemnica zawodowa i przepisy RODO
przenikają się wzajemnie stawiając
psychologów przed trudnymi decyzjami
etycznymi, co czyni naszą działalność
i w tym aspekcie nie lada wyzwaniem.
Konferencja zakończyła się dyskusją
w gronie uczestników poprowadzoną przez
Przewodniczącą Oddziału Krakowskiego
dr Annę Knobloch-Galę. Zachęcono
do zapoznania się z nowym Kodeksem
Etycznym
Psychologa
PTP,
wydrukowanym przez Oddział Krakowski z okazji Międzynarodowego Dnia
Psychologa 2019 oraz aktywnego włączenia się w przygotowywanie pod-kodeksów w
poszczególnych obszarach praktyki psychologicznej. Zarząd Oddziału Krakowskiego
zaprosił
na
już
V Konferencję
diagnostyczną
współorganizowaną
z Pracownią Testów Psychologicznych PTP na dzień 17 czerwca 2019 r.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia (do celów niekomercyjnych):
TUTAJ.
Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
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6. WALNE ZEBRANIE OGÓLNOPOLSKIEJ SEKCJI DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ PTP
W dniu 19 stycznia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiej Sekcji
Diagnozy Psychologicznej w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju
Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wybrano nowe władze Sekcji na kolejne trzy lata.
Zarząd (2019-2021):
Przewodnicząca Zarządu: Grażyna Krasowicz-Kupis
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Maja Filipiak
Skarbnik: Katarzyna Wiejak
Sekretarz: Aleksandra Brzezińska
Członkini Zarządu: Joanna Stańczak
Komisja Rewizyjna (2019-2021):
Przewodniczący Komisji: Bartosz Zalewski
Członkowie Komisji: Bartosz Szymczyk, Aleksandra Kamińska
Zebraniu towarzyszył zjazd szkoleniowy. Na wykładach połączonych
z dyskusją poruszane były następujące tematy: realizacja standardów ogólnych
prowadzenia procesu diagnostycznego (w obszarze pomocy psychologicznej
w edukacji i diagnozy do psychoterapii par oraz rodzin) oraz systemu superwizowania
diagnostyki psychologicznej. Ponadto Walne Zebranie uchwaliło „Wskazówki
realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w obszarze
diagnostyki par i rodzin do psychoterapii” przygotowane przez Zespół Roboczy ds.
Diagnostyki Par i Rodzin we współpracy z Zarządem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dokument dostępny jest TUTAJ.
Przyjęto także uchwałę o możliwości współpracy z innymi podmiotami
w tworzeniu wniosku o opis kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(www.kwalifikacje.gov.pl) dla psychologów zajmujących się diagnozą psychologiczną
dzieci i młodzieży.
Więcej informacji na temat działań Sekcji można uzyskać na stronie TUTAJ
Beata Wójtowicz
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
7. WALNE ZEBRANIE SEKCJI PSYCHOLOGII SĄDOWEJ PTP
W dniu 28 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sekcji Psychologii
Sądowej PTP w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wybrano nowe władze.
Zarząd Sekcji (2019-2021):
Przewodnicząca: Natalia Protoklitow-Lach
Wiceprzewodnicząca I: Agnieszka Haś
Wiceprzewodnicząca II: Maria Zamiela-Kamińska
Skarbnik: Aleksandra Wolińska
Sekretarz I: Grzegorz Zbita
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Sekretarz II: Agnieszka Roszkowska
Członkinie: Anna Kilmek, Beata Wójtowicz
W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Sekcji. Było to
przede wszystkim: wsparcie udzielane biegłym sądowym, działania Komisji
Rekomendacyjnej dla biegłych sądowych, organizacja konferencji oraz redakcja
Biuletynu SPS PTP.
Sekcja zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych obszarem
psychologii sądowej. Więcej informacji na temat działań Sekcji można uzyskać pisząc
na adres: sps.ptp@gmail.com
Beata Wójtowicz
Zarząd Sekcji Psychologii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
8. WALNE ZEBRANIE SEKCJI PSYCHOTERAPII
3 marca 2019 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Sekcji
Psychoterapii. W sali obrad Warszawskiego Domu Technika NOT obecnych było 74
członków Sekcji, spośród 200 uprawnionych do głosowania (wszystkich członków
Sekcja liczy około 420). Zebraniu przewodniczyła dr Barbara Smolińska.
W pierwszej kolejności wysłuchaliśmy sprawozdania merytorycznego
z kadencji Zarządu Sekcji w latach 2016-19, przygotowanego i przedstawionego przez
ustępującą Przewodniczącą kol. Iwonę Kozłowską-Piwowarczyk (skrót sprawozdania
zamieszczony również w tym Biuletynie). Sprawozdanie kładło nacisk na realizację
statutowych zadań Sekcji, takich jak dbanie o poziom kompetencji zawodowych
psychoterapeutów poprzez organizację konferencji, współpracę z władzami
i instytucjami w sprawie nauczania i rozwoju naszej dziedziny, czy reprezentowanie
interesów psychoterapeutów w dyskusjach na temat ochrony zdrowia psychicznego.
Głos przedstawicieli Sekcji nie zawsze był przez stronę rządzącą uwzględniany.
W końcówce kadencji pojawiły się trudności związane z organizacją samego Walnego
Zebrania - na ostatnim zebraniu nie udało się w zgodzie z procedurą przyjąć do Sekcji
około pięćdziesięciu nowych członków. Pojawiła się też dyskusja na temat tego, czy
w głosowaniu można przyjąć jako ważne głosy członków, którzy przekazali pisemne
pełnomocnictwa do reprezentowania ich. Zarząd Sekcji zasięgnął w tej sprawie opinii
prawnika Zarządu Głównego PTP, która odrzuca możliwość głosowania przez
upoważnienia. Obecna na sali obrad przestawicielka ZG, Beata Trześniewska,
potwierdziła, iż ta opinia jest wiążąca w czekających nas głosowaniach.
Sprawozdanie finansowe, przedstawione przez Skarbnika Sekcji, p. Marię
Marquardt, przedstawiło korzystny bilans na zakończenie kadencji. Największą część
składek członkowskich przeznaczano na organizację konferencji (z czego istotnym
obciążeniem był podatek VAT), dofinansowanie członków Sekcji w krótkich formach
szkolenia, czy wydanie książki pokonferencyjnej. Część funduszy jest też zawsze
odprowadzana do Zarządu Głównego PTP.
W ramach Sekcji działa Komisja Etyki, rozpatrująca zgłoszenia w postaci pytań
lub skarg, funkcjonując jednak jako ciało opiniujące, nie karzące. Ze sprawozdania
przedstawionego przez p. Barbarę Tryjarską, dowiedzieliśmy się o charakterze
zgłaszanych w minionej kadencji zastrzeżeń i pytań. Dwa z nich dotyczyły organizacji
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i przebiegu szkoleń psychoterapeutycznych (jedna, na podstawie wydanej opinii,
została zgłoszona przez Zarząd Sekcji do Sądu Koleżeńskiego), dwa - budzących
wątpliwość zachowań psychoterapeutów wobec ich klientów.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła p. Agnieszka Iwaszkiewicz.
Pozytywnie oceniono zarówno finansową, jak i merytoryczną działalność Zarządu
Sekcji. Docenione zostało wydanie ważnej publikacji naukowej, współpraca z Komisją
Certyfikatów i Komisją Odwoławczą, czy powołanie nagrody im. A. Wiśniewskiego.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej, zadania statutowe Zarząd Sekcji wykonywał z należytą
starannością.
Następnie zostało odczytane Sprawozdanie Komisji Certyfikatów. Choć komisja
ta nie jest ciałem wchodzącym w skład Sekcji, jej praca jest niezwykle istotna dla
psychoterapeutów. W kadencji 2015-18 do Komisji Certyfikatów złożonych zostało 77
prac do recenzji, odbyło się 69 egzaminów, na skutek których wydano 64
rekomendacje. Przyjęto też 13 aplikacji superwizorskich oraz 20 wniosków
o odnowienia rekomendacji. W kadencji rozpoczętej w sierpniu 2018 r. złożono
dotychczas 18 prac, zrealizowano 16 egzaminów, z 13 rekomendacjami. Przyjęto
2 aplikacje superwizorskie oraz 77 wniosków o odnowienie rekomendacji. Ważną
decyzją było obniżenie opłaty za odnowienie rekomendacji o połowę (pozostaje
obecnie na poziomie 0,15 średniej krajowej).
Po odczytaniu sprawozdań nastąpiła burzliwa dyskusja zebranych członków
Sekcji. Jedna z obecnych na sali osób wyraziła opinię, że ustępujący Zarząd nie wspierał
reprezentantów podejścia humanistyczno-egzystencjalnego, oraz zablokował
przyjęcie nowych członków z tego środowiska w ostatnim czasie. Osoba
ta deklarowała głosowanie przeciwko absolutorium dla Zarządu. Obecny na sali pan,
będący prawnikiem, zażądał uznania pełnomocnictwa do głosowania, przyznanego
mu przez żonę (również obecną na sali członkinię Sekcji). Przedstawicielka Komisji
Rewizyjnej przypomniała, że nie udzielenie absolutorium Zarządowi oznaczałoby
poważne zarzuty o działalności przeciwko środowisku. Przedstawicielka Zarządu
z kolei odniosła się do procedury przyjęcia nowych członków, którego warunki nie
zostały dopełnione we wspomnianych przypadkach. W sprawie pełnomocnictw
powołała się na opinię z ZG PTP, która jest dla Sekcji wiążąca. Odniosła się także
do toczącej się przed Walnym Zebraniem, poprzez pocztę elektroniczną, dyskusji na
temat deprecjonowania pewnych podejść, apelując o dobre, nie agresywne praktyki
w otwartej wymianie poglądów i opinii między psychoterapeutami. Pojawił się
wniosek formalny o głosowanie w sprawie uznania lub co najmniej przeliczenia
pełnomocnictw, jakie przynieśli niektórzy członkowie, obecni na Zebraniu.
Większością 52:19 głosów (przy 4 wstrzymujących) wniosek został odrzucony.
W głosowaniu dotyczącym udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
głosów za było 52, przeciw 7, wstrzymało się 17.
W
wyborczej
części
Zebrania
zgłoszono
dwoje
kandydatów
na Przewodniczącego Sekcji, którzy pokrótce przedstawili swoją wizję pracy na rzecz
Sekcji i środowiska psychoterapeutów. W głosowaniu 20 głosów uzyskał Krzysztof
Jedliński, 46 głosów Krystyna Mierzejewska-Orzechowska, która została tym samym
Przewodniczącą Sekcji Psychoterapii na kadencję 2019-22.
W głosowaniu na Członków Zarządu zgłoszone zostały następujące
kandydatury: Maria Marquardt, Bogusława Piasecka, Piotr Fijewski, Maciej Wilk,
Gorgonia Wróbel-Sucharska, Zofia Milska-Wrzosińska, Justyna Kłosowska-Belda,
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Krzysztof Jedliński. Najmniejszą liczbę głosów uzyskali K. Jedliński i P. Fijewski.
Pozostali kandydaci utworzyli nowy Zarząd Sekcji Psychoterapii.
Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane trzy zgłoszone kandydatki: Anna Bersz,
Agnieszka Iwaszkiewicz oraz Irena Franaszek. Na kandydowanie nie zgodził się
zgłoszony K. Jedliński.
Komisję Etyki na nową kadencję reprezentować będą Barbara Smolińska,
Katarzyna Waluchowska oraz Izabela Falkowska-Tyliszka. Innych kandydatur nie
zgłoszono.
W zaleceniach dla nowego Zarządu Sekcji pojawiło się przede wszystkim,
by jeszcze bardziej zadbać o równouprawnienie różnych nurtów psychoterapii
np. w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia. Na tym obrady zakończono.
W obradach uczestniczyła i sprawozdanie przygotowała

Marta Belka-Szmit
Członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP
oraz Członkini Sekcji Psychoterapii PTP
9. SPOTKANIE DOTYCZĄCE IDS-2
W dn. 29 marca 2019 roku w Warszawie przedstawiciele Zarządu Oddziału
Krakowskiego uczestniczyli w spotkaniu promocyjnym poświęconemu nowemu
testowi psychologicznemu IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.
Autor testu, prof. Alexander Grob,
przedstawił główne założenia Skal
IDS-2. Podkreślił rozwojowe zalety
metody pozwalające na pełne badanie
dzieci i młodzieży, nie tylko
w obszarze poziomu intelektualnego,
ale także funkcji wykonawczych,
kompetencji psychomotorycznych,
społeczno-emocjonalnych i szkolnych oraz postaw wobec pracy. IDS-2 jest
kontynuacją znanych już psychologom Skal IDS. Jednak aktualna wersja, dzięki
rozszerzonym przedziałom wieku (5;0-20;11) i zakresowi IQ (30-170), daje możliwość
oceny także stopnia niepełnosprawności. Mimo, iż pełne badanie Skalą IDS-2 może
trwać nawet 4 godziny, to zaletą tego narzędzia jest
diagnoza modułowa – ocena tylko wybranych
obszarów funkcjonowania. Autorki polskiej adaptacji,
prof. Anna Matczak i dr Aleksandra Jaworowska
nakreśliły
możliwości
zastosowania
testu
w orzecznictwie
i
ustalaniu
stopnia
niepełnosprawności. Ocena mocnych i słabych stron
badanych wydaje się być szczególnie cenna w
planowaniu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
W przyszłości powstać ma również wersja dla osób
niewidomych i niedowidzących. W Niemczech
prowadzone są już badania normalizacyjne, natomiast
w Polsce rozpoczną się prawdopodobnie pod koniec 2019 r.
Beata Wójtowicz
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
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10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SEKCJI PSYCHOTERAPII PTP Z KADENCJI 2016-2019
Zarząd Sekcji Psychoterapii (w składzie: Iwona Kozłowska-Piwowarczyk –
przewodnicząca, Anna Bersz – v-ce przewodnicząca, Maria Marquardt – skarbnik,
Maciej Wilk – sekretarz, Zofia Milska- Wrzosińska, Bogusława Piasecka, Robert Szostek
– członkowie zarządu) odbył w kończącej się kadencji 23 zebrania. Praca
koncentrowała się wokół realizacji planu, zawierającego sześć głównych zadań
statutowych Sekcji.
Zadanie I: Dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów
(psychoterapeutów) poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konferencji;
Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi
o podobnym profilu działania w kraju i za granicą, realizowane było poprzez:
1. Organizację Konferencji 3 Sekcji „Natura i kultura. Psychoterapia wobec
fenomenu agresji w współczesnym świecie”. Konferencja odbyła się
w Warszawie w dniach 21-23.10.2016r., gromadząc 550 uczestników.
2. Konsekwencją owej konferencji było zredagowanie (przez dr Bogusławę
Piasecką), sfinansowanie (przez SP PTP) i wydanie (Wydawnictwo UJ) książki
„Agresja -perspektywa psychoterapeutów”, zawierającej referaty prelegentów
i gości.
3. Współpraca z Sekcją Naukową Psychoterapii i Sekcją Naukową Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, koncentrująca się wokół problemów
i sytuacji psychoterapii w Polsce, oraz organizacji kolejnych konferencji Trzech
Sekcji w latach 2017, 2018 i 2019; uczestnictwo w komitetach naukowych oraz
aktywny udział w Konferencjach Trzech Sekcji 2017 i 2018.
Zadanie II: Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi
instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania
psychologii i psychoterapii; Działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów
badań i praktyki psychologicznej.
1. 29.05.2017r. w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja SP PTP
poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym „Psychoterapia jako
działalność
postdiagnostyczna
w
poradniach
psychologicznopedagogicznych”. Wydarzenie umożliwiło spotkanie i wymianę doświadczeń
oraz oczekiwań między pracownikami PPP z całej Polski, a przedstawicielami
Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok później,
18.04.2018r., odbyła się II Ogólnopolska Konferencja SP PTP poświęcona
Poradniom
Psychologiczno-Pedagogicznym
„Co?
Kiedy?
Komu?
Psychoterapia dzieci? młodzieży? rodzin?” , skupiona wokół merytorycznej
refleksji nad opracowaniem standardów pracy psychoterapeutów
w poradniach. Ankiety przeprowadzane przy okazji obu wydarzeń pozwoliły
jeszcze lepiej określić potrzeby środowiska psychoterapeutów, pracujących
w systemie oświaty.
2. Istotnym sukcesem była nawiązana dzięki tym konferencjom współpraca
z MEN i ORE, dotycząca opracowania standardów działalności
postdiagnostycznej PPP. Zaowocowało to z kolei nawiązaniem kontaktu
z Instytutem Badawczym Edukacji, dzięki któremu możliwe było rozpoczęcie
prac nad umieszczeniem umiejętności zawodu psychoterapeuty
w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rozmowy na ten temat, z udziałem
przedstawicieli Zarządu SP PTP, miały miejsce m.in. 10 lipca 2018 r., w ramach
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Konferencji zorganizowanej w Warszawie przez IBE z udziałem MEN, MZ
i przedstawicielami środowiska opieki psychologicznej, psychiatrycznej
i psychoterapeutycznej.
3. W wyniku tych rozmów i konsultacji z przedstawicielami MEN i MZ i IBE Zarząd
SP PTP podjął działania zmierzające do włączenia kwalifikacji: Prowadzenie
psychoterapii do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. (Koordynatorem prac
została dr Bogusława Piasecka). W listopadzie 2018r. podpisano w tej sprawie
umowę o współpracy między PTP, reprezentowanym przez M. ToeplitzWiniewską, a IBE. Wyłoniono spośród członków Sekcji profesjonalny zespół
roboczy, który zajął się opracowaniem i sformułowaniem wniosku
i prowadzeniem konsultacji z przedstawicielem IBE. Uwzględniono w nich m.in.
wymogi uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Od grudnia 2018 trwają
rozmowy z ZG PTP w sprawie dopełnienia formalności związanych z formalnym
zgłoszeniem wniosku do ZSK przez PTP.
4. Od października 2018 do stycznia 2019 członkowie Zarządu Sekcji brali udział
w spotkaniach i dyskusjach merytorycznych (m.in. w Ministerstwie Zdrowia
i w Sejmie) na temat wprowadzenia specjalizacji psychoterapia kliniczna
dzieci i młodzieży. Aktualnie jest opracowywane stanowisko Zarządu SP PTP
na temat rządowego projektu rozporządzenia w tej sprawie, udostępnionego
do dyskusji w lutym 2019 (projekt niestety nie uwzględnia wcześniejszych
uwag kierowanych przez Zarząd Sekcji).
5. Mgr Anna Bersz była przedstawicielem SP PTP w Polskiej Radzie Psychoterapii,
a mgr Zofia Milska- Wrzosińska w European Associacion of Psychoterapy (EAP)
(uczestnicząc w Komisji Certyfikatów EAP oraz Komisji Etyki przy ECPP
(European Confederation of Psychonalytic Psychotherapy).
6. Członkowie Zarządu Sekcji współpracowali z ZG PTP we wprowadzaniu zmian
w procedurach rekomendowania umiejętności psychoterapeutycznych oraz
zmian w regulaminach działania Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych
PTP i Komisji Odwoławczej PTP.
7. Zarząd Sekcji aktywnie współpracuje w sprawach dotyczących psychoterapii
w Polsce z Zarządami Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii
Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Zadanie III: Działania na rzecz podnoszenia jakości usług psychologicznych poprzez
system rekomendowania specjalistycznych umiejętności psychoterapeutycznych.
1. 11-12.06.2017 z inicjatywy Zarządu SP PTP odbyło się spotkanie z Komisją
Certyfikatów Psychoterapeutycznych PTP i Komisją Odwoławczą CP PTP.
Spotkanie poświęcone było przygotowaniu nowelizacji Warunków formalnych
i procedur uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów
psychoterapeuty i superwizora psychoterapii PTP, oraz nowelizacji Regulaminu
Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych PTP. W zebraniu uczestniczyło 18
superwizorów – członków Zarządu i w/w komisji. Propozycje z owego
spotkania zostały przyjęte i uchwalone przez ZG PTP w kolejnych miesiącach
2017 i 2018r.
2. W czasie kadencji 2016-19 rozpatrzone zostały (pozytywnie) cztery wnioski
o przedłużenie rekomendacji ośrodkom szkolącym w zakresie psychoterapii:
Ośrodek INTRA, Ośrodek Szkoleń Systemowych (2017), Ośrodek Psychoterapii
Systemowej i Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii (2018). Zarząd
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Sekcji takie wnioski opiniuje, zaś ZG PTP na tej podstawie uchwala przedłużenie
rekomendacji.
Zadanie IV: W ramach stwarzania warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej,
naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji
i etyki zawodowej, Zarząd SP PTP sformułował regulamin nagrody im. Andrzeja
Wiśniewskiego, która będzie przyznawana za wybitne walory publikacji z dziedziny
psychoterapii.
Zadanie V: Aktywnie działała Komisja ds. dofinansowania konferencji, przyznając
dofinansowanie 60 członkom Sekcji.
Zadanie VI: W kadencji 2016-19 roku Zarząd Sekcji przyjął 119 nowych członków.
Tekst sprawozdania został przedstawiony na Walnym Zebraniu Sekcji Psychoterapii
w Warszawie, w dniu 3.03.2019r. (autorka: Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, opracowanie
skrótu: Marta Belka-Szmit)

Marta Belka-Szmit
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

============================
ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE
ORAZ WYBRANE SPOTKANIA
============================
11. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA EUROPSY – SPOTKANIE INFORMACYJNE
Jak informowaliśmy w poprzednim Biuletynie, Oddział Krakowski PTP planował
zorganizowanie wiosną konferencji poświęconej zarówno RODO w gabinecie
psychologicznym, jak i certyfikatowi EUROPSY. Plany te udało się zrealizować jedynie
połowicznie, gdyż pojawił się problem z dopasowaniem terminu do wszystkich
prowadzących. W związku z powyższym Oddział Krakowski zorganizował wraz
z Akademią Ignatianum w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych
w Polsce konferencję dotyczącą przepisów RODO. Sprawozdania z tego wydarzenia
można znaleźć w aktualnym Biuletynie oraz w nowej zakładce na stronie Oddziału
Krakowskiego PTP – „Nasza Działalność”.
Jeśli chodzi natomiast o konferencję dotyczącą certyfikatu EUROPSY, to Oddział
Krakowski planuje zorganizować ją w drugiej połowie bieżącego roku. Przewodnicząca
Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC) EUROPSY prof. dr hab. Beata KrzywoszRynkiewicz podtrzymuje gotowość przedstawienia uczestnikom konferencji tajników
Europejskiego Certyfikatu Psychologa EUROPSY. O szczegółach dotyczących tego
wydarzenia będziemy informować w kolejnych Biuletynach i stronie internetowej
Oddziału Krakowskiego PTP. Szczegółowe informacje dotyczące Certyfikatu EUROPSY
można znaleźć na stronie: http://europsy.info.pl
Magdalena Nitecka
Zastępca Przewodniczącej
Oddziału Krakowskiego PTP
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12. V KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA – „ZASTOSOWANIE METOD
STANDARDOWYCH W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH"
Już po raz piąty Oddział Krakowski PTP wraz z Pracownią Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje Krakowską Konferencję
Diagnostyczną, która odbędzie się 17 czerwca 2019 roku w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Ingardena 6. Konferencja będzie
dotyczyć stosowania metod standardowych w rozwiązywaniu problemów
diagnostycznych. Jak zwykle oprócz wystąpień Prelegentów z Pracowni Testów
Psychologicznych zaplanowaliśmy dużo czasu na pytania i dyskusję.
Program konferencji:
9.30–10.00: Rejestracja uczestników
11.00 - 11.15: Otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników
11.15-12.00: Orzekanie o niepełnosprawności - mgr Agata Maj
12.00 - 12.30: Orzekanie o gotowości szkolnej - dr Aleksandra Jaworowska
12.30 - 13.15: Diagnoza przyczyn trudności w nauce - mgr Joanna Stańczak
13.15-13.30: Dyskusja
13.30-14.30 – Przerwa obiadowa
14.30-15.15: Diagnoza przyczyn trudności szkolnych w zakresie funkcjonowania
społeczno-emocjonalnego - mgr Radosław Wujcik
15.15 - 16.00: Diagnoza funkcjonowania w rolach rodzicielskich - dr Emilia
Wrocławska-Warchala
16.00-16.30: Podsumowanie: Dobór narzędzi a jakość diagnozy - mgr Joanna Stańczak
16.30-17.15: dyskusja i zakończenie konferencji
Rejestracja na konferencję będzie możliwa poprzez stronę internetową konferencji,
która obecnie jest w trakcie przygotowywania i zostanie uruchomiona na początku
maja. Opłata konferencyjna, podobnie jak w latach ubiegłych, dla Członków Oddziału
Krakowskiego PTP mających opłacone składki członkowskie będzie zniżkowa i wynosić
będzie 30 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca maja, jednak w związku
z ograniczoną liczbą miejsc rejestracja może zostać wcześniej zakończona.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na konferencję!
Magdalena Nitecka
Zastępca Przewodniczącej
Oddziału Krakowskiego PTP
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13. III KONFERENCJA PT. STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI PSYCHOLOGIA
Organizatorzy, w tym Oddział Krakowski PTP, serdecznie zapraszają na kolejną,
III konferencję z cyklu Starość jak ją widzi psychologia, która odbędzie się pod hasłem
Szanse rozwoju w starości, w dniach 25–26 kwietnia 2019 roku, w Akademii
Ignatianum w Krakowie.
Konferencja będzie poświęcona ukazaniu możliwości rozwojowych człowieka
w późnej dorosłości. Chcemy zwrócić uwagę zarówno na zasoby (psychiczne
i biologiczne), jakimi dysponuje starzejący się człowiek, jak i zasoby znajdujące się
w jego środowisku, z których może czerpać. Prowadzone rozważania będą skupiały się
wokół zasobów osobowościowych, poznawczych, emocjonalnych oraz sposobów
optymalnego korzystania z nich. Przewidujemy również wątki rozważań wskazujące na
znaczenie relacji społecznych dla właściwego spożytkowania indywidualnych
zasobów. Skierowana zostanie uwaga również na różnorodne działania środowiskowe
sprzyjające aktywizowaniu seniorów i ujawniające ich znaczenie w dobrym
funkcjonowaniu, zarówno w rodzinie, jak i innych grupach społecznych (klubach,
domach seniora). Postaramy się pokazać jak ważne jest stwarzanie okazji
do wykorzystania zasobów starzejącego się człowieka dla jego dobrego
funkcjonowania w społeczeństwie.
Informacje o konferencji wraz z programem dostępne są TUTAJ.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
14. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „DIAGNOZA W PRAKTYCE
PSYCHOLOGICZNEJ
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy PTP zaprasza na III Konferencję naukową z cyklu
„Diagnoza w praktyce psychologicznej” pt. „Uwarunkowania i przykłady dobrej
praktyki diagnostycznej”, która odbędzie się w dniach 13 -14 września 2019 r.
w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Tegoroczne spotkanie będzie
koncentrować się na obszarach diagnostycznych powiązanych z edukacją i zleceniami
z sądu, w kontekście klinicznym, w psychologii transportu i opiece społecznej. Wśród
tematów wiodących będą prawne zagadnienia związane z diagnostyczną praktyką
psychologiczną oraz problemy ustawicznego kształcenia w obszarze diagnozy
(Europsy, certyfikaty, rekomendacje, ZSK) i powiązane z tym kompetencje na rynku
pracy. Ponadto nie zabraknie omówienia standardów opiniowania i orzekania na
potrzeby omawianych obszarów praktyki psychologicznej. Ważnym punktem
konferencji będą panele poświęcone doskonaleniu warsztatu diagnosty: superwizje,
narzędzia, formułowanie zaleceń w opiniach i orzeczeniach, a także projektowania
oddziaływań pro-rozwojowych i leczniczych z monitorowaniem ich skuteczności.
Zastanowimy się także nad interdyscyplinarnym podejściem w diagnozie we
współpracy ze specjalistami innych dziedzin oraz pomiędzy poszczególnymi działami
psychologii stosowanej.
Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie TUTAJ
Beata Wójtowicz
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
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============================
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
============================
15. CZASOPISMO „TESTY PSYCHOLOGICZNE W PRAKTYCE I BADANIACH”
Czasopismo „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach” jest recenzowanym
naukowym czasopismem internetowym (w otwartym dostępie) wydawanym przez
Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. Prof. Władysław Jacek Paluchowski,
redaktor naczelny czasopisma, zaprasza do współpracy i wypełnienia anonimowej
ankiety!
Oto jej adres: https://goo.gl/forms/jCzt1ZNOFY5A5Jet1
Poniżej krótka historia powstania czasopisma napisana specjalnie dla czytelników
Biuletynu OK PTP:
O czasopiśmie
Pomysł czasopisma poświęconego testom psychologicznym nosiłem od
jakiegoś czasu, ale w formie dość mglistej wizji. Dyskutowaliśmy o nim w zespole
osób prowadzących na UAM zajęcia z diagnozy psychologicznej. Byłem i jestem
zdania, że jako nauczyciele akademiccy mamy zarówno obowiązki wobec nauki,
dydaktyki, jak i wobec zawodu. Nie ma wątpliwości, że naszym zadaniem jest nie
tylko tworzenie nauki, ale także jej upowszechnianie. Uważam, że naszym
obowiązkiem wynikającym ze społecznej odpowiedzialności za poziom praktyki
psychologicznej jest działanie na rzecz otoczenia, szczególnie stwarzanie warunków
do wszechstronnego rozwoju psychologów-praktyków, a także studentów i
doktorantów. Kiedyś takim czasopismem był „Przegląd Psychologiczny”. Dziś
jednak zmieniły się wymagania wobec nauczycieli akademickich i w związku z tym
preferują oni publikowanie w czasopismach światowych. Jednak pogląd, że
potrzebne jest psychologom praktykom czasopismo psychologiczne w języku
polskim podziela wiele osób.
Pod koniec 2011 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego ogłosił konkurs na redaktora naczelnego „Nowin
Psychologicznych”. Udział w tym konkursie pozwolił mi na lepsze wyartykułowanie
własnego pomysłu na czasopismo zajmujące się diagnozą psychologiczną.
Ostateczna koncepcja czasopisma powstała w 2012 roku i jednocześnie zaczęły się
prace nad jego internetową wersją. Po pokonaniu barier technicznych,
biurokratycznych i prawnych we wrześniu 2014 roku zarejestrowano bezpłatne,
recenzowane naukowe czasopismo internetowe (w otwartym dostępie) „Testy
Psychologiczne w praktyce i badaniach”, którego wydawcą jest Instytut Psychologii
UAM. Po rejestracji udało się nam wydać dwa numery czasopisma. Życie pokazało,
że zamiast kwartalnika powstał aperiodyk (czyli –nieregularnik).
Chcąc realizować misję czasopisma niezbędne są dwie rzeczy – publikowanie
tekstów oraz informowanie o tym. Aby publikować teksty konieczne jest zachęcanie
potencjalnych autorów. Mam głębokie przekonanie, że wbrew pozorom
zainteresowanie publikacjami za punkty nie stoi w sprzeczności z publikowaniem
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tekstów potrzebnych psychologom-praktykom. Niektórym punkty nie są (jeszcze)
potrzebne – jak magistrantom czy psychologom-praktykom; niektórymi treściami nie
są zainteresowane czasopisma światowe – jak na przykład analizami literatury
prowadzonymi w pracach doktorskich. Szkoda, aby nie znalazły one swoich
odbiorców. Ciągle więc jestem optymistą!
Nasze pismo adresowane jest do psychologów pracujących w praktyce oraz
do środowisk akademickich, studentów, a także przedstawicieli dyscyplin
pokrewnych. Celem głównym pisma jest informowanie o wykorzystywanych w
badaniach na rzecz prac magisterskich testach psychologicznych oraz publikowanie
prac dotyczących teoretycznych i aplikacyjnych problemów diagnozowania
psychologicznego w różnych obszarach (zdrowia, choroby, selekcji, orzecznictwa).
Wychodzimy z założenia, że proces badania trafności narzędzi psychologicznych
(testów) trwa przez cały czas używania danego narzędzia i praktycznie się nie
kończy. Dlatego jesteśmy zainteresowani wynikami badań w różnych grupach, jak
też korelatami wyników testowych. Przysyłane teksty są zamieszczane głównie w
działach „Doniesienia z badań”, „Artykuły przeglądowe” oraz „Teksty zamawiane”.
W. J. Paluchowski
Redaktor naczelny czasopisma „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach”

============================
16. ZARZĄD GŁÓWNY PTP: KOMUNIKATY
============================
a) Likwidacja Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bielsku-Białej
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 7 listopada 2018 r. oraz
Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 6.02.2019 roku o wpisie zmian, wszczęta została likwidacja
stowarzyszenia
Polskie
Towarzystwo
Psychologiczne
Oddział
w Bielsku Białej KRS 0000100731
Likwidatorem stowarzyszenia została Pani Małgorzata Toeplitz-Winiewska Sekretarz
Generalny ZG PTP.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń do Stowarzyszenia w terminie
do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres: Małgorzata Toeplitz-Winiewska Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki nr 5/7; 00-183 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres ptp@psych.uw.edu.pl
Według posiadanych danych likwidowane Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań
finansowych.
b) Certyfikaty psychoterapeutyczne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( dz. U. 2018, poz. 385) Polskie
Towarzystwo Psychologiczne uzyskało pozytywną opinię o przyznawanych
certyfikatach psychoterapeutycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii
prof. Piotra Gałeckiego.
Opinia krajowego konsultanta ds psychiatrii
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c) Stanowisko Prezydium ZGPTP
Stanowiska Prezydium ZG PTP przyjęte13 lutego br. w sprawie wykazów wydawnictw
i monografii naukowych oraz wykazu wydawnictw publikujących monografie
naukowe.
Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
dotyczące Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia
2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe
Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania
wykazów wydawnictw, monografii naukowych oraz czasopism naukowych i
recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
d) Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych
Od 1 marca 2019 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.
e) Reaktywowanie Sekcji Neuropsychologii
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że 16 stycznia 2019 r. reaktywowano Ogólnopolską Sekcję
Neuropsychologii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cele sekcji przewidują:
1. rozwijanie wiedzy neuropsychologicznej, wspieranie rozwoju badań
naukowych i działań edukacyjnych, aplikację oraz upowszechnianie wyników
badań naukowych w odniesieniu do wiedzy na temat relacji pomiędzy
mózgiem a zachowaniem,
2. wzmacnianie integracji wiedzy pomiędzy dyscyplinami naukowymi, które
przyczyniają się do poznawania relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem – w
tym
neuropsychologii
klinicznej,
neuropsychologii
poznawczej,
psychofizjologii, neuropsychologii medycznej i neurorehabilitacji,
3. wspieranie
procesu
integracji
polskich
neuropsychologów
z międzynarodowymi społecznościami naukowymi zajmującymi się badaniami
nad mózgiem i zachowaniem.
Wymienione cele będą realizowane poprzez organizowanie spotkań, konferencji,
szkoleń, oraz innych działań. Podjęto też kroki w celu włączenia Sekcji
Neuropsychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do Federation
of The European Societies of Neuropsychology (FESN), która zrzesza 17 europejskich
towarzystw neuropsychologicznych (www.fesn.eu), prowadzi szkoły letnie dla
studentów i specjalistów zainteresowanych neuropsychologią, a także, co dwa lata
organizuje konferencje.
Serdecznie zachęcamy Państwa do dołączenia do Sekcji Neuropsychologii PTP,
deklaracja członkostwa w Sekcji będzie niebawem na stronie internetowej
Towarzystwa.
Natalia Gawron, sekretarz
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