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============================ 

WAŻNE INFORMACJE 
I KOMUNIKATY ODDZIAŁU 

============================ 
1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU 

Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w pierwszym 
półroczu 2020 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. 

W roku 2020 spotykamy się w 
następujących terminach: 13 stycznia; 

10 lutego; 09 marca; 20 kwietnia; 11 
maja; 08 czerwca. 

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. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PTP: PLANOWANY TERMIN 2020 
 

Szanowne Koleżanki, Szanowni 
Koledzy! 

informujemy, iż w pierwszym półroczu 
2020 roku (najpewniej pod koniec 
lutego) planowane jest Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie PTP. Choć 
dokładne informacje organizacyjne 

zostaną podane w późniejszym czasie, 
już teraz polecamy Delegatkom  
i Delegatom uważnie śledzić informacje 
publikowane na stronie internetowej 
Oddziału Krakowskiego oraz Zarządu 
Głównego PTP. 

 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
Niniejszym informujemy, iż w bieżącej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2018-
2021 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  

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
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/
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4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2020  

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:  

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

Zwracamy się także z prośbą,  
by w miarę możliwości składkę roczną 
uiszczać w pierwszym kwartale 2020 
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   

 
 

 
  

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/
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============================ 

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI,  
WYBRANYCH SPOTKAŃ ORAZ ZARZĄDÓW 

============================ 
 

5. DZIAŁANOŚĆ SZKOLENIOWA OKPTP W 2019 ROKU 

W roku 2019 Zarząd Oddziału Krakowskiego podjął szereg inicjatyw szkoleniowych 
skierowanych do naszych członków, niezrzeszonych w Towarzystwie psychologów 
oraz innych osób zainteresowanych psychologią. Działalność ta obejmowała 
organizację i współorganizację konferencji oraz szkoleń w celu rozwijania  
i popularyzacji psychologii zgodnie z wartościami humanistycznymi. 
1. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2019 – cykliczna konferencja, która 

odbyła się w dn. 23 lutego 2019 roku pt.: Nasze 100 lat - czyli psychologia po 
upadku Królestwa Galicji i Lodomerii. Z tej okazji Zarząd Oddziału Krakowskiego 
PTP przygotował w formie drukowanej tekst nowego Kodeksu Etycznego 
Psychologa (uchwalonego przez WZD PTP w dn. 2 grudnia 2018 r.). 

2. PRZEPISY RODO W PRACY PSYCHOLOGA – konferencja szkoleniowa, która odbyła 
się w dn. 20 marca 2019 roku współorganizowana z Instytutem Psychologii 
Akademii Ignatianum oraz Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce. 

3. V KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA – cykliczna konferencja, która 
odbyła się w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie w dniu 17 czerwca 2019 roku 
pt.: Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów 
diagnostycznych współorganizowana z Pracownią Testów Psychologicznych 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

4. NOWE WYZWANIA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ DLA POTRZEB EDUKACJI – 
szkolenie, które odbyło się w dn. 18 października 2019 roku współorganizowane  
z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. 

5. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA: Jak go uzyskać i w czym może pomóc? – 
konferencja szkoleniowa, która odbyła się w dn. 24 października 2019 roku 
współorganizowana z NAC – Krajową Komisję Akredytacyjną oraz z Instytutem 
Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie. 

6. WIELOKULTUROWOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE – uczniowie imigranci i reemigranci - 
konferencja, która odbyła się w dn. 2 grudnia 2019 roku współorganizowana  
z Bilingualism Matters w Krakowie i Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum. 

7. JUBILEUSZ 20 – LECIA INSTYTUTU PSYCHOLOGII STOSOWANEJ WYDZIAŁU 
ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
W KRAKOWIE 1999-2019 – współorganizator wydarzenia, które odbyło się w dn. 
6 grudnia 2019 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną TUTAJ 
 

Szczegółowe sprawozdania z wydarzeń oraz prezentacje  
dostępne są również na stronie w zakładce: Nasza Działalność 

 
Zarząd Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Nasza-dzia%C5%82ano%C5%9B%C4%87-OK-PTP-2019.pdf
https://ptp.krakow.pl/nasza-dzialalnosc/
https://ptp.krakow.pl/nasza-dzialalnosc/
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6. KONFERENCJA SZKOLENIOWA PT. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA:  
JAK GO UZYSKAĆ I W CZYM MOŻE POMÓC? 
 

24 października 2019 r. odbyła się konferencja „EUROPEJSKI CERTYFIKAT 
PSYCHOLOGA – Jak go uzyskać i w czym może pomóc?”, która została zorganizowana 
przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 
NAC- Krajową Komisję Akredytacyjną wraz z Instytutem Psychologii Akademii 
Ignatianum w Krakowie.  

Przewodnicząca Zespołu EuroPsy, pani Beata Krzywosz-Rynkiewicz, zapoznała 
uczestników z informacjami dotyczącymi Certyfikatu EuroPsy i możliwościami jego 
uzyskania. Certyfikat ten jest dokumentem powstałym w wyniku realizacji programu 
Leonardo da Vinci, zawierającym propozycje ustanowienia systemu jednolitych 
standardów kształcenia akademickiego oraz szkoleń zawodowych dla psychologów  
w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów- praktyków oraz 
przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists' 
Associations (EFPA). EuroPsy nie jest prawem do wykonywania zawodu, jednak jest 
jego elementem kluczowym- poświadczeniem zgodności wykształcenia i kompetencji 
ze wspólnie ustalonym standardem. Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego 
wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, 
zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług oraz 
wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby 
psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.  

Podczas konferencji szczegółowo omówione zostały możliwości uzyskania 
Certyfikatu EuroPsy, zarówno przez wieloletnich praktyków, jak i osoby dopiero 
wkraczające na ścieżkę pracy psychologa. Więcej informacji odnaleźć można  
na stronie www.europsy.pl  

Z perspektywy uczestnika pozostaje wrażenie, że konferencja wniosła wiele 
praktycznych informacji na temat EuroPsy, a temat ten jest odpowiedzią  
na oczekiwania licznej grupy psychologów praktyków i potrzeby aktualnego rynku 
pracy. 

Zachęcamy wszystkich psychologów, zwłaszcza doświadczonych i z wieloletnią 
praktyką, do podjęcia działań w kierunku uzyskania Certyfikatu EuroPsy. 
 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia  
(do celów niekomercyjnych) dostępną TUTAJ 

 

Małgorzata Dróżdż-Vales 
Członkini Oddziału Krakowskiego  

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
 

 
 

 

  

http://www.europsy.pl/
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/EuroPsy_prezentacja-informacyjna.pptx
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/EuroPsy_prezentacja-informacyjna.pptx
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7. WIELOKULTUROWOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE – REFLEKSJE NIE TYLKO 
PSYCHOLOGICZNE 

 
Może się wydawać, że problem wielokulturowości pojawił się nam nagle i jest 
związany z aktualnymi wydarzeniami społecznymi i politycznymi. Tymczasem zjawisko 
migracji ludności jest problemem odwiecznym. W sytuacji radykalnej izolacji od świata 
zewnętrznego i głoszenia ideologii jednolitości państwowej, kulturowej, językowej  
i religijnej systemowo pomijane były wszelkie odmienności. Dialekty, miejscowa 
kultura zostały sprowadzone do wymiaru skansenu i przysłowiowej już cepeliady. 

Nowe narzędzia powszechnej komunikacji oraz otwarcie granic spowodowało 
ożywieniu ruchów migracyjnych. Sytuacja ta stwarza wiele niedostrzeganych lub 
zaniedbywanych dotąd problemów. Dotyczy to zarówno osób migrujących z Polski jak 
dzieci i młodzieży, które powracają do Polski po dłuższych zagranicznych pobytach. 
Zmiana środowiska, różnice w systemach edukacyjnych mogą przy dość dobrej 
znajomości języka ojczystego sprawiać niespodziewane trudności, gdyż młody 
człowiek wprawdzie płynnie mówi, ale niekoniecznie sprawnie czyta i pisze w języku 
swoich rodziców. 

Dla psychologów zagadnieniem szczególnym jest odpowiedni wybór metod 
diagnostycznych, które muszą uwzględniać możliwości dzieci. Badanie to musi brać 
pod uwagę zarówno ewentualne problemy językowe, jak i kulturowe różnice 
badanych osób tak, aby adekwatnie określić ich faktyczne możliwości. Konieczne też 
jest wsparcie psychologiczne dla dzieci, nauczycieli i rodzin w trudnym okresie 
adaptacji do nowych warunków.  

Szczególnym problemem jest praca z przybywającymi do nas emigrantami, a zwłaszcza 
z dziećmi i młodzieżą. Podczas naszej konferencji poświęciliśmy sporo miejsca  
na omówienie sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Jest to obecnie już duża 
społeczność. W Krakowie działa fundacja „Zustricz”, która jest członkiem zespołu 
interdyscyplinarnego współpracującego z programem „Otwarty Kraków”. Fundacja  
ta organizuje różne formy wsparcia szczególnie dla uczniów naszych szkół. Pomoc  
w dostosowaniu się do warunków kraju, który został wybrany jako nowe miejsce 
pobytu stałego bądź czasowego w nowym środowisku kulturowym i językowym 
wymaga zaangażowania doświadczonych psychologów i pedagogów. 

Osoby zainteresowane tematyką konferencji, które w niej nie uczestniczyły zachęcamy 
do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień na stronie TUTAJ. 

 

Zachęcamy również do odwiedzania stron: 

http://langusta.edu.pl/pl/bm/ 

https://zustricz.pl/ 

 
 

Anna Knobloch-Gala 
Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP  

https://wielokulturowosc.konferencjeokptp.pl/
https://wielokulturowosc.konferencjeokptp.pl/
http://langusta.edu.pl/pl/bm/
https://zustricz.pl/
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8. SPRAWOZDANIE Z TRÓJKONFERENCJI 2019 

W dniach 18-20 października mieliśmy okazję gościć w Warszawie, we wnętrzach 
konferencyjnych wywierającego ogromne wrażenie PGE Stadionu Narodowego. 
Tegoroczną, XV już Konferencję Trzech Sekcji, o tytule “Miłość, Zależność, Separacja” 
organizowała Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  
z przewodniczącą Krystyną Mierzejewską-Orzechowską na czele. 

Program wystąpień plenarnych oraz dostępnych do wyboru warsztatów, seminariów  
i sympozjów był jak zwykle, imponujący. W ciągu trzech dni wysłuchaliśmy referatów 
i dyskusji z udziałem psychoterapeutów, socjologów, biologa, mikrobiolog, filozofa, 
fizyka, specjalistów od klimatu, przedstawiciela duchowieństwa. Wysłuchiwaliśmy 
śladów miłości i separacji w trakcie koncertu na piosenki i wiersze, wykładu z udziałem 
arii operowych, a nawet w jednym z wystąpień, odtworzonych na ekranie. 

Miłość miewa w dzisiejszych czasach “kręte ścieżki”, jak wygłosiła K. Mierzejewska-
Orzechowska, gdyż nie ma rozwoju bez separacji=przeżycia utraty, i nie można mieć 
wszystkiego, wbrew temu, co obiecuje nam świat współczesny. Prymat egotyzmu nad 
związkami diadycznymi, degradację potrzeby intymności oraz pogłębiającą się 
rozłączność między eros a agape również B. de Barbaro przedstawił jako główne 
zagrożenia, jakie dla miłości niesie ponowoczesność. Nie możemy jednak z miłości 
bezinteresownej rezygnować, również w gabinecie psychoterapeuty, jak przekonywał 
P. Holas w ujmującym wystąpieniu z telebimu. M. Beisert zwróciła uwagę, że każdy 
związek zawiera w sobie separację, każdy ma jakiś koniec, który oznacza zarówno 
stratę, jak i szansę. T. Szlendaka socjologiczne spojrzenie na miłość porównywało jej 
dzisiejszą wartość do jednorożca - wysoko pożądanego, lecz rzadkiego w naszej 
realności, zwłaszcza gdy reguły tworzenia i rozwiązywania par są coraz bardziej 
rozmazane. Z. Milska-Wrzosińska pokazywała zresztą, że czasem miłość to za mało - 
nawet w gabinecie terapeutycznym - by naprawić zniszczenia, które wytworzyła 
toksyczna więź z krzywdzącym obiektem, gdy każde do niego zbliżenie restymuluje 
przerażenie i nienawiść. W tych i kolejnych wystąpieniach plenarnych oraz 
warsztatach i seminariach, śledziliśmy różne oblicza miłości i separacji przez obfite 
intelektualnie trzy dni. 

Trudno odgadnąć, co to sprawiło: czy rozmach Stadionu, w którym odbywało się 
wydarzenie? większa niż zwykle ilość uczestników? być może zmiany, jakie dokonały 
się w zarządach Trzech Sekcji? nieobecność dwóch Przewodniczących? - coś jednak 
sprawiło, że pomimo bogatego programu wystąpień, trudniej było, niż w ubiegłych 
latach, we wnętrzach uniwersyteckich, poczuć ducha integracji między 
psychoterapeutami wszelkich modalności, instytucji, poglądów i przedziałów 
wiekowych. 

Być może była to nieświadoma odpowiedź naszego środowiska na podział i rozłam 
społeczeństwa, w cieniu urn wyborczych? Pozostaje jednak wierzyć, że czas pozwoli 
przyjrzeć się i zreflektować to, co się wokół nas i w nas wydarza, tak, byśmy mogli znów 
cieszyć się byciem Razem na XVI Konferencji. Organizatorzy poprzednich 
Trójkonferencji przyzwyczaili nas, wszakże, że są one pokarmem nie tylko dla umysłu, 
ale i dla emocji, relacji, a nawet ciała. 
 

Marta Belka-Szmit 
Sekcja Psychoterapii PTP 

https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
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============================ 

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE  
ORAZ WYBRANE SPOTKANIA 

============================ 
 

9. PLANY KONFERENCYJNE OK PTP W ROKU 2020 
 

W roku 2020 Zarząd Oddziału Krakowskiego planuje podjęcie kolejnych 
inicjatyw szkoleniowych. Nie zabraknie cyklicznie już organizowanych wydarzeń, jak  
i nowych szkoleń odpowiadających na zapotrzebowanie środowiska. W pierwszym 
półroczu 2020 roku planujemy między innymi: 

 
1. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020 – cykliczną konferencję połączoną 

ze spotkaniem towarzyskim członków PTP pt.: Dylematy etyczne w diagnozie 
psychologicznej. Wydarzenie to odbędzie się w dn. 7 marca 2020 roku. 

 
UWAGA ! 

Wcześniej proponowany termin został zmieniony 
z uwagi na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP 

na 29.02.2020 r. 
 

2. VI KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ – cykliczną konferencję 
współorganizowaną z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. Planowany termin to maj/czerwiec 2020 roku. 

 
3. WARSZTATY SZKOLENIOWO-SUPERWIZYJNE – cykliczne warsztaty pt. Modele 

postępowania diagnostycznego w praktyce psychologicznej, które będą odbywać 
się od stycznia do maja 2020 roku i są współorganizowane z Zespołem 
Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. 
 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną TUTAJ 
 

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie TUTAJ  
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

  
 

 
 
 
 
  

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Plany-OK-PTP-2020-1.pdf
https://ptp.krakow.pl/
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============================ 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 
============================ 

 

10. V KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA 
 

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się V Krakowska Konferencja Diagnostyczna 
pt. Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów 

diagnostycznych zorganizowana przez Zarząd 
Oddziału Krakowskiego PTP wspólnie 
z Pracownią Testów Psychologicznych PTP. Tym 
razem uczestników gościł Instytut Psychologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy 
ul. Romana Ingardena 6. Pracownia Testów 
Psychologicznych PTP zaprezentowała nie tylko 
nowe narzędzia diagnostyczne, ale przedstawiła 
także przykładowe modele diagnostyczne. 

Prelegenci zarekomendowali testy, dostępne w Pracownia Testów Psychologicznych 
PTP, które mogą pomóc w weryfikacji hipotez badawczych w różnych obszarach 
diagnozy psychologicznej.  
 
Poniżej refleksje jednej z uczestniczek konferencji: 

…wróciłam do domu z nową wiedzą, nowym spojrzeniem na metody, które 
stosuję częściej lub rzadziej w swojej pracy. Ujęła mnie dobra organizacja, miła  
i życzliwa atmosfera, dbałość organizatorów o odpowiednie warunki pracy dla 
wykładowców i uczestników, wysoki poziom merytoryczny wykładów, przejrzysty 
i uporządkowany sposób prezentacji poszczególnych zagadnień oraz punktualność 
(wszystkie wystąpienia przebiegły dokładnie w wyznaczonym czasie). 

Program konferencji obejmował omówienie metod stosowanych w orzekaniu 
o niepełnosprawności i gotowości szkolnej, w diagnozie przyczyn trudności w nauce, 
w diagnozie przyczyn trudności szkolnych w zakresie funkcjonowania społeczno-
emocjonalnego oraz w diagnozie funkcjonowania dorosłych w rolach rodzicielskich. 
Zatem z punktu widzenia psychologa - diagnosty program konferencji obejmował 
najczęstsze rodzaje diagnoz stawianych dzieciom w prywatnych gabinetach oraz 
publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Z uwagą 
słuchałam kolejnych wystąpień. Omawiane przez 
pracowników Pracowni Testów Psychologicznych 
PTP metody diagnostyczne, zwłaszcza stosowane 
w orzekaniu o niepełnosprawności i gotowości 
szkolnej oraz diagnozie trudności szkolnych, są 
mi w większości znane, stosuję je na co dzień. 
Mogłam zatem uporządkować posiadaną 
wiedzę, zastanowić się, czy mogę coś jeszcze zmienić w swojej pracy, coś robić lepiej, 
dokładniej. Z dużą uwagą śledziłam omawianie metod stosowanych do diagnozy 
funkcjonowania w rolach rodzicielskich, które stosuję rzadziej – cenne wskazówki na 
pewno wykorzystam w swojej pracy. Szczególnie zainteresowało mnie omawiane nowe 
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narzędzie do diagnozy sfery przystosowania adaptacyjnego i planowania terapii dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym: ABAS 3. 
Metoda ta jest w trakcie przygotowywania. 

Reasumując nasuwa się refleksja, iż diagnoza to duże wyzwanie i duża 
odpowiedzialność jaka ciąży na psychologu. Patrząc na młode osoby biorące udział 
w konferencji pomyślałam o początkach swojej pracy, zgłaszanych do diagnozy 
problemach, oczekiwaniach wobec diagnosty oraz niewielkiej liczbie dostępnych 
wówczas metod. Obecnie jest ich dużo więcej, ale większa jest też odpowiedzialność 
jak ciąży na diagnoście w właściwym ich doborze i zastosowaniu. Uważam, że część 
konferencji poświęcona doborowi narzędzi i standardom diagnozy psychologicznej była 
niezwykle ważna zarówno dla młodych psychologów jak i doświadczonych już 
diagnostów. 

Maria Zdybał  
Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach 

 
Dziękujemy prelegentom i wszystkim uczestnikom konferencji. Już teraz zapraszamy 
na kolejną VI Krakowską Konferencję Diagnostyczną planowaną na maj 2020 r. 

Beata Wójtowicz 
Zarząd Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 
 
11. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „DIAGNOZA W PRAKTYCE 
PSYCHOLOGICZNEJ” 

 

W dn. 13-14 września 2019 roku odbyła się II edycja konferencji 
naukowej z cyklu: Diagnoza w praktyce psychologicznej 
pt. Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej 
na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym 
w Warszawie. 

Konferencja dotyczyła nowych trendów w diagnozie  
w różnych obszarach działalności psychologicznej. Równoległe 
sesje poświęcone były edukacji, psychologii pracy i psychologii 
sądowej. W obszarze edukacji przedstawione zostały nowe 

metody diagnostyczne będące w przygotowywaniu jak i dostępne na rynku. Pojawiła 
się oferta Pracowni Testów Psychologicznych PTP, Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) 
oraz wykonywanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji za pośrednictwem Ośrodka 
Rozwoju Edukacji (ORE). Zaprezentowano też testy wydane przez Pracownię Testów 
Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz polskie uczelnie, a także 
powstające poza granicami naszego kraju, mogące wspomóc diagnozę polskich dzieci 
(MABEL – narzędzie wielojęzyczne pozwalające na diagnozę podstawowych 
kompetencji szkolnych). Dominującym trendem wydaje się być wykorzystanie nowych 
technologii, zarówno podczas konstruowania testów, jak i samej diagnozy. Daje  
to szerokie możliwości diagnoście, usprawniając jego pracę i czyniąc pomiar jeszcze 
bardziej precyzyjnym. Jednocześnie podkreślona została wysoka wartość oceny 
jakościowej, jako kluczowej w diagnozie psychologicznej. Na przykładzie diagnozy 
neuropsychologicznej można było przekonać się, że tylko zindywidualizowane 
podejście oparte na testach psychometrycznych i metodach kliniczno-
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eksperymentalnych pozwala na rzetelny opis funkcjonowania pacjenta. Diagnoza 
psychologiczna to coś więcej niż tylko testowanie, o czym każdy psycholog-diagnosta 
pamięta. W czasie konferencji poruszone zostały także kluczowe problemy mające 
wpływ na wysoką jakość usługi: problemy etyczne i prawne oraz ocena kompetencji 
psychologicznych: procedura EuroPsy (www.europsy.info.pl), tworzenie opisu 
kwalifikacji zawodowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
(www.kwalifikacje.gov.pl). 
 
12. SZKOLENIE PT NOWE WYZWANIA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ DLA POTRZEB 
EDUKACJI 

W dn. 18 października 2019 roku Zarząd Oddziału Krakowskiego we współpracy 
z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach 
zorganizował szkolenie pt. NOWE WYZWANIA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ DLA 
POTRZEB EDUKACJI. 

 Szkolenie miało charakter lokalny i było skierowane do psychologów 
pracujących w oświacie z terenu Powiatu 
Myślenickiego, w tym członków Oddziału 
Krakowskiego PTP. Poprowadzone zostało przez 
psychologów: Marię Zdybał i Beatę Wójtowicz. W 
formie wykładowej prelegenci zapoznali 
uczestników z współczesnymi trendami, nowymi 
metodami pojawiającymi się na rynku oraz 
wyzwaniami etycznymi dotyczącymi diagnozy 
psychologicznej na potrzeby edukacji. 
Przedstawiony został także przykładowy model 
postępowania diagnostycznego zgodny 
z obowiązującymi standardami w diagnozie 
psychologicznej. Szkolenie w główniej mierze miało 
charakter sprawozdawczy z konferencji 
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne: V Krakowskiej 
Konferencji Diagnostycznej pt.: Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu 
problemów diagnostycznych (Kraków, dn. 17 czerwca 2019 r.) oraz II edycji konferencji 
Diagnoza w praktyce psychologicznej pt.: Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki 
diagnostycznej, (Warszawa, 13-14 września 2019 r.). 
 Dzięki podjętej współpracy informacje o nowinkach diagnostycznych dotarły 
także do tych psychologów, którzy nie mogli uczestniczyć w organizowanych przez PTP 
konferencjach. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na jakość prowadzonej diagnozy 
przyczyniając się do podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej zgodnie z celami, jakie 
stawia sobie nasze Towarzystwo (Statut PTP, art.8. ust.2 §1). Współpraca Zarządu 
Oddziału Krakowskiego z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Myślenicach będzie kontynuowana w kolejnym roku. 

 
Beata Wójtowicz 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP  
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP 

 

http://www.europsy.info.pl/
http://www.kwalifikacje.gov.pl/
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============================ 
13. ZARZĄD GŁÓWNY PTP: KOMUNIKATY 

============================ 
 
 
a) Stanowisko Prezydium ZG PTP dotyczące standardów zawodowych psychologa  

i psychoterapeuty w kontekście zaleceń Rzecznika Praw Pacjenta dotyczących 
usług zdrowotnych wobec osób ze stresem bojowym  

Stanowisko dostępne jest TUTAJ 
 
b) Stanowisko PTP dotyczącego projektu ustawy o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią i amunicją

Stanowisko dostępne jest TUTAJ 
 

 
c) Stanowisko PTP w sprawie włączenia do systemu ZSK kwalifikacji "Asystent 

Zdrowienia" 
 

Stanowisko dostępne jest TUTAJ 
 
 

d) Newsletter nr 10 Grudzień 2019 Zarządu Głównego PTP 
 

Newsletter dostępny jest TUTAJ 
 

 

http://www.ptp.org.pl/teksty/Terapia.doc
http://www.ptp.org.pl/teksty/Materialy.doc
http://www.ptp.org.pl/teksty/Asystent_Zdrowienia.doc
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/Newsletter-nr-10.pdf
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