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REGULAMIN  
UDZIAŁU W WARSZTATACH SZKOLENIOWO-SUPERWIZYJNYCH 

pt. „Modele postępowania diagnostycznego w praktyce psychologicznej” 
 
I) POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Organizator:  

1) Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach 
reprezentowany przez Elżbietę Kalinę Ślusarczyk. 

2) Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
reprezentowany przez Beatę Wójtowicz. 

Miejsce: 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myślenicach 
ul. Stanisława Pardyaka 2, 32-400 Myślenice, pok. nr 2. 
Termin:  
20 stycznia 2020 r., 28 lutego 2020 r., 9 marca 2020 r., 24 kwietnia 2020 r., 18 maja 2020 r. 
godz. 10.15 - 12.30 (tj. 3 godziny dydaktyczne). 
Warunki wstępne: 

1) Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla psychologów, który uzyskali tytuł magistra 
psychologii na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia pod 
warunkiem jednoczesnego posiadania dyplomu licencjata z psychologii. Uczestnik 
jest zobowiązany potwierdzić swoje kwalifikacje okazując stosowny dokument.  

2) Znajomość, akceptacja i postępowanie według Kodeksu Etycznego Psychologa 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego1 z dn. 2.12.2018 r. oraz znowelizowanych 
Standardów diagnozy psychologicznej z dn. 17.02.2018 r.2 

3) Znajomość, akceptacja i postępowanie zgodnie z zasadami pracy pod superwizją, 
w tym szczególnie zobowiązanie się do: 

 ochrony danych umożliwiających identyfikację obiorcy usług psychologicznych 
w trakcie prezentacji przypadków i przy ich odbiorze; 

 przestrzeganie zasady poufności i tajemnicy zawodowej obejmujących treści 
pojawiające się w trakcie warsztatów dotyczących analizowanych przypadków 
jak i Uczestników szkolenia; 

 wykorzystywania nabytej wiedzy wyłącznie dla potrzeb doskonalenia 
własnego warsztatu pracy; 

 traktowania proponowanych modelów, jako wskazówek do formułowania 
własnych diagnoz, a nie jako gotowych rozwiązań problemów 
diagnostycznych. 

4) Zgoda na poddanie się jurysdykcji Sądów Koleżeńskich Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego (I i II instancji) w przypadku naruszenia warunków wstępnych 
w pkt. 2) i/lub 3). 

5) Warsztaty przeznaczone są wyłącznie dla psychologów zatrudnionych na terenie 
Powiatu Myślenickiego oraz członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego3. 

                                                           
1
 Kodeks Etyki Psychologa PTP  

2
 Nowelizacja Standardów diagnozy psychologicznej 

3
 Którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym, tj. 2020. 

http://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/02/Kodeks-Etyczny-Psychologa-PTP.pdf
http://www.poradniamyslenice.pl/wp-content/uploads/2018/02/Nowelizacja-Standardów-diagnozy-psychologicznej.pdf
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6) Uczestnik może poddać superwizji swoją pracę diagnostyczną z zakresu poruszanej 
tematyki lub tylko uczestniczyć w omawianiu analizowanych przypadków. Każdy 
warsztat będzie poświęcany innemu problemowi diagnostycznemu. 

7) Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania 
i przestrzegania go. Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2020 roku do 
odwołania. 

8) Wszelkich informacji dotyczących warsztatów należy szukać na stronach:  
www.poradniamyslenice.pl 
www. ptp.krakow.pl 
lub zwracać się bezpośrednio do koordynatorów. 

 
II) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTACIE  
 

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego4. 
2) Wysłanie formularza zgłoszeniowego na e-mail właściwego koordynatora: 

Elżbieta Kalina Ślusarczyk5  ek.slusarczyk@gmail.com     
Beata Wójtowicz6    beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl    

3) Zgłoszenia przyjmowane są w terminach: 
(1) od 8 do 17 stycznia 2020 r. na warsztat w dn. 20 stycznia 2020 r. 
(2) od 10 do 21 lutego 2020 r. na warsztat w dn. 28 lutego 2020 r. 
(3) od 24 lutego do 6 marca 2020 r. na warsztat w dn. 9 marca 2020 r. 
(4) od 6 do 17 kwietnia 2020 r. na warsztat w dn. 24 kwietnia 2020 r. 
(5) od 4 do 15 maja 2020 r. na warsztat w dn. 18 maja 2020 r. 

4) Po odebraniu formularza zgłoszeniowego zostanie wysłana odpowiedź na adres 
e-mail Uczestnika7: 
(1) w przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztacie: 

Potwierdzamy przyjęcie Pani/Pan zgłoszenia udziału w warsztacie szkoleniowo-
superwizyjnym pt. „Modele postępowania diagnostycznego w praktyce psychologicznej”, 
który odbędzie się dn. ………………………… 8  pt.: …. 9  Bezpośrednio przed szkoleniem 
konieczne jest okazanie dyplomu mgr psychologii10 przez osobę biorącą po raz pierwszy 
udział w warsztatach. Nieokazanie dokumentu jest równoznaczne z brakiem możliwości 
udziału w szkoleniu.   
Pozdrawiamy, Organizatorzy. 
 

 

 

 

 

                                                           
4

 Patrz: Formularz zgłoszeniowy na  warsztat szkoleniowo-superwizyjny pt. „Modele postępowania 
diagnostycznego w praktyce psychologicznej”. 
5
 Kontakt dla psychologów z Powiatu Myślenickiego. 

6
 Kontakt dla psychologów - członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

7
 Podany w formularzu zgłoszeniowym. 

8
 Podany będzie termin, na który Uczestnik wysłał zgłoszenie. 

9
 Podany będzie temat warsztatu. 

10
 Potwierdzającego uzyskanie tytułu na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia pod 

warunkiem, że osoba jednocześnie posiada dyplom licencjata z psychologii. 

http://www.poradniamyslenice.pl/
mailto:ek.slusarczyk@gmail.com
mailto:beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl


3 
 

(2) w przypadku niezakwalifikowania się do udziału w warsztacie: 
Nie została Pani/Pan przyjęta/y na warsztat szkoleniowo-superwizyjny pt. „Modele 
postępowania diagnostycznego w praktyce psychologicznej”, który odbędzie się dn. 
………………………………11  pt.: ….12 z powodu ………………………………….13 
Pozdrawiamy, Organizatorzy.  

5) Brak odpowiedzi otrzymanej na adres e-mail może oznaczać, że zgłoszenie z powodu 
problemów technicznych nie zostało dokonane. Obowiązek weryfikacji tego faktu 
spoczywa na Uczestniku warsztatów. 

6) Udział w każdym z warsztatów wymaga osobnego zgłoszenia. 
7) Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie warsztatów, o ile zgłosi się  

w wymaganym terminie i zostanie przyjęty. 
8) O udziale w warsztatach decydują koordynatorzy. Liczba miejsc jest ograniczona. 
9) Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail właściwego koordynatora:   

Elżbieta Kalina Ślusarczyk14  ek.slusarczyk@gmail.com     
Beata Wójtowicz15    beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl    

 
III) PŁATNOŚĆ 
 

1) Udział w warsztatach jest bezpłatny. 
2) Prosimy o pisemną informację o rezygnacji z udziału w warsztacie16 na adres e-mail 

właściwego koordynatora: 
Elżbieta Kalina Ślusarczyk17  ek.slusarczyk@gmail.com     
Beata Wójtowicz18    beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl  

3) W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztacie, Organizator nie wnosi do 
Uczestnika roszczeń finansowych w związku z poniesionymi kosztami na rzecz 
organizacji szkolenia. 

4) W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Uczestnik nie wnosi do 
Organizatora roszczeń finansowych w związku z poniesionymi kosztami na rzecz 
udziału w szkoleniu. 

 
IV) UCZESTNICTWO W WARSZTATACH 
 

1) Uczestnik ma obowiązek zgłosić się do punktu rejestracji w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Myślenicach, ul. Stanisława Pardyaka 2, 32-400 Myślenice, pok. nr 2 
w dniu odbywania się warsztatu.  

2) Rejestracja odbywa się poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie 
tytułu magistra psychologii na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II 
stopnia pod warunkiem jednoczesnego posiadania dyplomu licencjata z psychologii19 
oraz złożenie podpisu na liście obecności. Udział w warsztacie bez zarejestrowania 
się jest niemożliwy. 

                                                           
11

 Podany będzie termin, na który Uczestnik wysłał zgłoszenie. 
12

 Podany będzie temat warsztatu. 
13

 Podany zostanie powód odmowy udziału w warsztacie. 
14

 Kontakt dla psychologów z Powiatu Myślenickiego. 
15

 Kontakt dla psychologów - członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
16

 Niestawienie się na szkolenie, bez przesłania wcześniejszej rezygnacji w formie pisemnej, może być 
powodem niezakwalifikowania Uczestnika do udziału w kolejnych warsztatach.   
17

 Kontakt dla psychologów z Powiatu Myślenickiego. 
18

 Kontakt dla psychologów - członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
19

 Przez osobę biorącą po raz pierwszy udział w warsztatach. 

mailto:ek.slusarczyk@gmail.com
mailto:beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl
mailto:ek.slusarczyk@gmail.com
mailto:beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl
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3) Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać zaświadczenie o udziale w warsztacie proszeni 
są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Zaświadczenie będzie 
przygotowane do odbioru po zakończeniu warsztatu. 

 

V) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że dla: 
 
1) Uczestników zatrudnionych na terenie  Powiatu Myślenickiego: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Myślenicach, z siedzibą przy ul. Stanisława Pardyaka 2, 32-400 Myślenice. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 
w celu realizacji warsztatów szkoleniowo-superwizyjnych pt. „Modele postępowania 
diagnostycznego w praktyce psychologicznej” oraz obsługi jej uczestników.  

3. Odbiorcami danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Myślenicach. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do zorganizowania 
szkolenia. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału 
w szkoleniu. 

9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
2) Członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, z siedzibą przy ul. Łojasiewicza 4, 30 – 348 Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 
w celu realizacji warsztatów szkoleniowo-superwizyjnych pt. „Modele postępowania 
diagnostycznego w praktyce psychologicznej” oraz obsługi jej uczestników.  

3. Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Zarządu oraz upoważnieni  
Współpracownicy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do zorganizowania 
szkolenia. 
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5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie 
z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału 
w szkoleniu. 

9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 
VI) INNE SPRAWY 
 

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione 
podczas szkolenia.   

2) Uczestnicy udzielają Zarządowi Oddziału Krakowskiego PTP i Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Myślenicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do 
wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonanych 
podczas szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie 
wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym 
z prowadzoną działalnością.   

3) Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia przez 
Uczestników bez zgody Organizatora.   

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia 
drobnych zmian w jego programie.   

5) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania 
związane ze szkoleniem.  

6) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika warsztatu jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.   

 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami warsztatów: 

 Elżbieta Kalina Ślusarczyk20  ek.slusarczyk@gmail.com     
Beata Wójtowicz21    beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl  

                                                           
20

 Kontakt dla psychologów z Powiatu Myślenickiego. 
21

 Kontakt dla psychologów - członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

mailto:ek.slusarczyk@gmail.com
mailto:beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl

