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

WAŻNE INFORMACJE 
I KOMUNIKATY ODDZIAŁU 

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

Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w pierwszym 
półroczu 2021 roku zaplanowane są, 
zazwyczaj, na każdy drugi poniedziałek 
miesiąca. 

W związku z aktualną sytuacją 
epidemiczną zebrania odbywają się 
będą w trybie zdalnym i rozpoczynają 
się o godz. 18.00. 

W roku 2021 spotykamy się w 
następujących terminach: 18 stycznia. 
Kolejne terminy spotkań zostaną 

ogłoszone za pośrednictwem strony 
internetowej. 

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

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

 
2. ZAPOWIEDŹ WYBORÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO –  
PIERWSZE OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU. 
 

Trudno w to uwierzyć, ale kadencja 
obecnego Zarządu Oddziału 
Krakowskiego dobiega końca w roku 
2021. W związku z tym, Zarząd  
w najbliższych miesiącach będzie 
przygotowywać się do rozpoczęcia 
kampanii wyborczej. 

Już teraz zachęcamy do oswajania się  
z myślą o zgłaszaniu swoich kandydatur 
oraz o włączeniu się do działań 
Zarządu.  

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

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

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

Redaktor Biuletynu OKPTP 
Krystian Barzykowski

 
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 

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:mb-s&Itemid=94
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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". 

UWAGA: Zachęcamy do zapoznania się 
z dostosowaną do sytuacji epidemi-
cznej procedurą przystąpienia do 
OKPTP. Wytyczne znajdują się TUTAJ.  
 

Tomasz Orzechowski 
Sekretarz ds. Członkowskich  

 
4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2021  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Niniejszym informujemy, iż w kadencji 
Zarządu OK PTP na lata 2018-2021 
sprawami finansowymi zajmuje się 
Marta Belka-Szmit. 

Aktualna składka roczna wynosi 100 zł 
(osoby studiujące 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 
członkowskim" 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 2021 
roku. Ułatwi to zaplanowanie budżetu  
na cały rok. 

Obowiązek opłacania składek nie 
dotyczy emerytów – osoby nabywające 
takie uprawnienia prosimy 
o przekazanie informacji na ten temat 
skarbniczce Oddziału pod adresem: 
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:tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/tomasz-orzechowski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/tomasz-orzechowski/
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/
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5. NOWOROCZNE ŻYCZENIA I SŁOWA OTUCHY 

Zapraszamy do zapoznania się z życzeniami noworoczno-świątecznymi  
od Przewodniczącej OKPTP dr Anny Knobloch-Gali: TUTAJ. 

 
6. SZCZEPIENIA KADRY MEDYCZNEJ PRZECIW COVID-19 

Zgodnie z informacją przekazaną na stronie FB Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Psychologów, psycholodzy i psychoterapeuci prowadzący własne gabinety, mogą się 
sami zgłaszać do szczepień dla personelu medycznego.  Podając nazwę i NIP 
działalności, Pesel i siebie jako jedyną pracującą tam osobę.  

Zgłoszenia z pierwotnego 28.12.2020 r. przedłużono do 14.01.2021 r. 

Link do formularza do szczepień: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ 

 
 

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

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI,  
WYBRANYCH SPOTKAŃ  

ORAZ POSIEDZEŃ ZARZĄDÓW 
============================ 

 

7. DZIAŁANOŚĆ SZKOLENIOWA OKPTP W 2020 ROKU 

W roku 2020 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP planował szereg inicjatyw 
szkoleniowych skierowanych do członków, niezrzeszonych w Towarzystwie 
psychologów oraz innych osób zainteresowanych psychologią. Jednak z uwagi  
na pandemię wirusa SARS-COV-2 w ograniczonym stopniu można było zrealizować 
plany szkoleniowe. 
 
Zrealizowano: 

1. WARSZTATY SZKOLENIOWO-SUPERWIZYJNE pt. Modele postępowania 
diagnostycznego w praktyce psychologicznej – współorganizowane  
z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Myślenicach. 
Odbyły się 3 z 5 planowanych warsztatów: 

• dn. 20.01.2020 r. pt. Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole.  

• dn. 28.02.2020 r. pt. Dziecko z symptomami nadpobudliwości 
psychoruchowej w przedszkolu i nauczaniu początkowym. 

• dn. 9.03.2020 r. pt. Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

 
2. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020 - cykliczna konferencja, która 

odbyła się w dn. 7 marca 2020 roku pt.: Dylematy etyczne w diagnozie 
psychologicznej z udziałem Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP. 

 
 

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/OK_PTP-Biuletyn2020.pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/OK_PTP-Biuletyn2020.pdf
https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/
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Nie udało się zrealizować:  

1. III KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII KLINICZNEJ – PSYCHOLOGIA 
KLINICZNA W PRAKTYCE pt. Dynamika rozumienia diagnozy psychopatologii 
pacjenta w procesie psychoterapii – współorganizowanej z Instytutem 
Psychologii Stosowanej UJ, Szpitalem Uniwersyteckim UJ CM 
oraz z Konsultantem Wojewódzkim d.s. Psychologii Klinicznej planowanej na 
dn. 16.03.2020 roku. 
Konferencja odbędzie się w formie wideokonferencji w dn. 22 marca 2021 
roku. 
 

2. VI KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI DIAGNOSTYCZNEJ – cyklicznej konferencji 
współorganizowanej z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, która rokrocznie odbywała się na przełomie 
maja/czerwca. 

 
Inne działania:   

1. Z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 Zarząd Oddziału 
Krakowskiego PTP rozpropagował przygotowany przez Zespół ds. kodeksu  
w obszarze diagnozy PTP tekst Propozycji szczegółowych przepisów etycznych 
dotyczących diagnozy psychologicznej w projekcie II części Kodeksu Etycznego 
Psychologa PTP przyjęty do konsultacji społecznych przez WZD PTP  
w dn. 29 lutego 2020 r. 

2. Na stronie OK PTP systematycznie zamieszczano aktualne informacje, m.in.: 
(1) Koronawirus 2019-nCoV – aktualności dotyczącej działalności 

psychologicznej i psychoterapeutycznej w związku z pandemią wirusa 
COVID-19. 

(2) Koło Psychologów Diagnostów OK PTP – bieżące informacje dotyczące 
warsztatów szkoleniowo-superwizyjnych oraz prac Zespołu ds. kodeksu  
w obszarze diagnozy PTP. Dokument Szczegółowych przepisów etycznych 
dotyczących diagnozy psychologicznej w projekcie II części Kodeksu 
Etycznego Psychologa PTP w dn. 1 października 2020 roku został przesłany 
do Zarządu Głównego PTP.  

(3) Certyfikat EuroPsy w Polsce – aktualności dotyczące uzyskiwania 
certyfikatu, także w trybie skróconym do końca 2020 roku. 

 
 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną TUTAJ 
 

 
Zarząd Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
 

 
 

  

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/OK-PTP-2020-Nasza-działalność.pdf
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8. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020 

W dn. 7 marca 2020 roku odbyła się coroczna konferencja z okazji Międzynarodowego 
Dnia Psychologa zorganizowana przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP pt.: 
Dylematy etyczne w diagnozie psychologicznej. Tym razem krakowskie spotkanie 
miało miejsce w malowniczych wnętrzach Hotelu Unicus Palace z udziałem Zespołu ds. 
kodeksu w obszarze diagnozy PTP koordynowanym przez Beatę Wójtowicz. Jak zwykle 
Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP, dr Anna Konobloch-Gala, ciepło 
przywitała uczestników zapowiadając 
niezwykle interesujące wystąpienia 
naszych gości: Władysława Jacka 
Paluchowskiego, prof. zw. dr hab. (UAM 
w Poznaniu) oraz Adama Tarnowskiego, 
dr hab. prof. ucz. (UW w Warszawie). 

Prof. Władysław Jacek Paluchowski 
przedstawił Model podejmowania 
decyzji etycznych, który może być szczególnie przydatny w procesie diagnozowania. 
Prof. Adam Tarnowski zwrócił uwagę słuchaczy na dylematy etyczne w obszarze 
opiniowania i orzecznictwa wskazując na ryzyko, jakie niosą za sobą decyzje 
psychologiczne na przykładzie ekspertyz w obszarze psychologii transportu. Następnie 
odbyła się dyskusja panelowa z udziałem członków Zespołu ds. kodeksu w obszarze 
diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek 
Paluchowski, Beata Pępkowska (nieobecna), Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, 
Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz. Każdy z uczestników wypowiedział się 
na temat dylematów związanych z diagnozowaniem w obszarze swojej działalności 
psychologicznej, co zachęciło uczestników konferencji do żywej wymiany zdań. 
Jednocześnie członkowie Zespołu poprosili uczestników o wzięcie udziału  
w konsultacjach dotyczących opracowanego przez nich tekstu Propozycji 
szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej w projekcie 
II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP przyjętego do konsultacji społecznych 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dn. 29 lutego 2020 r.  

Po części merytorycznej jak zwykle spotkaliśmy się na uroczystej kolacji. Za nim 
rozpoczęło się wspólne świętowanie wiceprzewodniczący PTP, 
Jerzy Korzewski, uroczyście podziękował kol. Wandzie Badurze-
Madej za całokształt działalności psychologicznej i wręczył 
medal Zasłużony dla Polskiej Psychologii. 

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i wspólne 
świętowanie Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020. Było to 
nasze ostanie spotkanie konferencyjne w 2020 r. przed 
wprowadzeniem ograniczeń związanych pandemią wirusa 
SARS-COV-2.  

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z tego wydarzenia: TUTAJ 

 

Wykład prof. Władysława Jacka Paluchowskiego: TUTAJ 

 

Wykład prof. Adama Tarnowskiego: TUTAJ 

 

Beata Wójtowicz 
Członkini Oddziału Krakowskiego  

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=767
https://drive.google.com/file/d/1TJT_km3Jm3qczFlXwjfF70jQ492LW9PM/view
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/prof.-Władysław-Jacek-Paluchowski.pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/prof.-Adam-Tarnowski.pdf
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============================ 

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE  
ORAZ WYBRANE SPOTKANIA 

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

9. PLANY KONFERENCYJNE/SZKOLENIOWE OK PTP W ROKU 2021 
 
Rozpoczynamy rok 2021 z nadzieją, iż wkrótce będziemy mogli realizować szkolenia  
i konferencje w tradycyjnej formie. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią 
wirusa SARS-COV-2 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP planuje organizację konferencji 
online lub stacjonarnie. 
 

1. III KRAKOWSKA KONFERENCA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ – PSYCHOLOGIA 
KLINICZNA W PRAKTYCE pt. Dynamika rozumienia diagnozy psychopatologii 
pacjenta w procesie psychoterapii – współorganizowana z Instytutem 
Psychologii Stosowanej UJ, Szpitalem Uniwersyteckim UJ CM 
oraz z Konsultantem Wojewódzkim d.s. Psychologii Klinicznej w formie 
wideokonferencji w dn. 22 marca 2021 roku. 
 

2. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2021 – cykliczna konferencja, która 
planowana jest w drugim kwartale roku 2021. Ponieważ spotkania z okazji Dnia 
Psychologa miały nie tylko wymiar szkoleniowy, ale także towarzyski, dlatego 
zaplanowaliśmy przesunięcie tego wydarzenia na okres, w którym będzie 
możliwe zorganizowanie spotkania stacjonarnego. Z tego powodu tradycyjny 
termin pod koniec lutego musiał ulec zmianie.   
 

3. VI KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA – cykliczna konferencja 
współorganizowana z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Czas realizacji tego wydarzenia będzie zależny 
od sytuacji epidemicznej w kraju. 

 
Zarząd Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
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10. III KRAKOWSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 
 

ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

wraz z 
INSTYTUTEM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ,  

SZPITALEM UNIWERSYTECKIM UJ CM 
oraz z KONSULTANTEM WOJEWÓDZKIM d.s. PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

 
zapraszają w dniu 22 marca 2021 roku (poniedziałek) na 

 
III KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ –  

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE 
DYNAMIKA ROZUMIENIA DIAGNOZY PSYCHOPATOLOGII PACJENTA  

W PROCESIE PSYCHOTERAPII 
 

KONFERENCJA ZOSTANIE ZORGANIZOWANA W TRYBIE ON-LINE NA PLATFORMIE 
ZOOM (link zostanie wysłany na adresy mailowe Uczestników). 

  
PROGRAM KONFERENCJI  

Prowadzenie: dr n. hum. Mirosława Jawor –  
Konsultant Wojewódzki ds. psychologii klinicznej 

 
9.30 – udostępnienie linku do konferencji 
9.45 – dr n. hum. Mirosława Jawor – Rozpoczęcie konferencji 
 
Sesje 10.00 – 16.00 

1. 10.00 – 11.00 dr Zofia Szepczyńska – Problemy diagnostyczne pacjentów z FASD  

(45 min + 15 min dyskusja)  

2. 11.00 – 12.00 mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk – Zmiana objawowa i zmiana 

strukturalna w procesie systemowej terapii rodziny (45 min + 15 min dyskusja) 

3. 12.00 – 13.00 dr hab. Bernadetta Izydorczyk – Rozumienie diagnozy psychopatologii 

zaburzeń odżywiania w procesie psychoterapii (45 min + 15 min dyskusja) 

13.00 – 14.00 PRZERWA 

4. 14.00 – 15.00 dr Mirosława Jawor, mgr Jolanta Ryniak – Rozwój struktury osobowości 

pacjentki uzależnionej a proces psychoterapii (45 min + 15 min dyskusja)  

5. 15.00 – 16.00 dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska – Kim jesteś? Diagnoza i terapia 

w okresie dzieciństwa i dorastania (45 min + 15 min dyskusja) 
 
UWAGA: godziny konferencji mogą ulec zmianie 
 
Osoby wcześniej zgłoszone i nowych chętnych prosimy o kontakt na adres mailowy: 
psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl  
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! 
  

mailto:psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl
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============================ 

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

11. KODEKS ETYKI PSYCHOLOGA PTP – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 

W dn. 1 października 2020 roku został opracowany dokument: 
Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy 
psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP, który 
uwzględnia opinie środowiska psychologów zajmujących się 
diagnozowaniem w praktyce zawodowej oraz w obszarze 
naukowo-badawczym. Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP 

w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, 
Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, 
Beata Wójtowicz zakończył swoją działalność przekazując dokument do Zarządu 
Głównego PTP w celu dokonania korekty językowej i prawnej. 

Praca Zespołu trwała z przerwami od sierpnia 2019 roku do lutego 2020 roku 
i bazowała na propozycji wypracowanej w dniu 25 marca 2018 roku przez Zespół 
Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP w składzie: Maja Filipiak, 
Władysław Jacek Paluchowski, Anna Słysz, Beata Wójtowicz. W dniu 29 lutego 2020 
roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w Warszawie przyjęło 
opracowaną przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP propozycję dokumentu 
jako pomocniczą do Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dn. 2 grudnia 2018 roku. 
Zespół zorganizował i przeprowadził ogólnopolskie konsultacje społeczne, które 
zostały zapowiedziane na krakowskiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia 
Psychologa 2020 zorganizowanej z udziałem członków Zespołu. Konsultacje trwały  
4 miesiące: od czerwca do końca września 2020 roku. Wyniki zostały opracowane 
przez profesora Władysława Jacka Paluchowskiego, a zaproponowane przez 
ankietowanych zmiany uwzględnione w dokumencie i zaakceptowane przez Zespół. 
Ankietowani uznali zdecydowaną większość artykułów za jasne, zrozumiałe oraz 
potrzebne w szczegółowych przepisach etycznych dotyczących obszaru diagnozy. 
Zaproponowano niewielkie modyfikacje w treści. 

Historia powstania Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy 
psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP ukaże się wkrótce  
na łamach naukowego czasopisma internetowego pt. Testy psychologiczne w praktyce 
i badaniach wydawanego przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu.  

Dostępne: http://uampsych-testy.home.amu.edu.pl/biuletynpsychologiczny/about 
 

Beata Wójtowicz 
Koordynator Zespołu ds. kodeksu 

w obszarze diagnozy PTP  
Zapraszamy do zapoznania się tekstem dokumentu TUTAJ 
 
Więcej informacji dotyczących wyników konsultacji społecznych TUTAJ 
 
 

http://uampsych-testy.home.amu.edu.pl/biuletynpsychologiczny/about
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/1.10.2020-r.-Diagnoza-psychologiczna-II-cz%C4%99ci-KEP-PTP.-Dokument-po-konsultacjach-spo%C5%82ecznych..pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/10/Podsumowanie-prac-Zespo%C5%82u-ds.-diagnozy-KEP-PTP.pdf
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12. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA W POLSCE 

Certyfikat EuroPsy w Polsce ma na celu promowanie 
wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej przy zapewnieniu jednolitych 

standardów świadczeń. Jednocześnie wprowadza Europejski Rejestr Psychologów 
(https://www.europsy.eu/search-psychologist), który potwierdza kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe psychologa zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. 

Certyfikat EuroPsy został ustanowiony przez EFPA, a wśród członków założycieli było 
obecne także Polskie Towarzystwo Psychologiczne. EuroPsy jest systemem certyfikującym, 
który powstał w celu jasnego zdefiniowania czym jest profesjonalna psychologia. Nie 
zapewnia prawa do wykonywania zawodu, ale stanowi rzetelną informację dla potencjalnych 
pracodawców. Osoby legitymującej się Certyfikatem EuroPsy posiadają wykształcenie  
i doświadczenie do profesjonalnego wykonywania zawodu psychologa zgodnie  
ze europejskimi standardami i zawodowym kodeksem etycznym. EuroPsy wdrożone zostało 
przez 22 kraje. Certyfikat EuroPsy może być przyznany osobie, która: 

• posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie  
co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy wymagane przez 
EFPA, 

• wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem doświadczonego 
psychologa, 

• złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad 
Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów 
etyki. 

Certyfikat jest przyznawany na 7 lat i może być odnawiany. Więcej informacji nt. ogólnych 
założeń systemu EuroPsy jest dostępnych na stronie: http://europsy.info.pl/ogolne-
zalozenia-systemu-europsy/ 
Krajowa Komisja Akredytacyjna (NAC Polska) w składzie: 

• Beata Krzywosz-Rynkiewicz – Przewodnicząca 
• Dariusz Parzelski – Wiceprzewodniczący 
• Irena Leszczyńska 
• Teresa Panas 
• Adam Tarnowski – Pełnomocnik ds. współpracy z uczelniami 
• Wiesława Machalica 
• Beata Wójtowicz 

działa przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym i rozpoczęła przyznawanie 
Certyfikatu EuroPsy od 1 czerwca 2018 roku. Do końca 2020 roku procedura przebiegała 
dwutorowo. Indywidualne kwalifikacje zawodowe potwierdzane były osobno dla 
doświadczonych praktyków oraz dla osób wstępujących w zawód psychologa (które uzyskały 
dyplom po 2017 r.).  

Od 2021 roku, zgodnie z umową z EFPA, obowiązuje jedna procedura dla wszystkich 
psychologów wymagająca potwierdzenia odbycia superwizji. Szczegółowe informacje będą 
dostępne od połowy stycznia 2021 roku. 

Od 1 czerwca 2018 roku realizowane są też procedury skierowane do uczelni wyższych 
potwierdzające zgodność programu studiów z kryteriami kształcenia 
psychologicznego EuroPsy (http://europsy.info.pl/dla-uczelni/). 

Beata Wójtowicz 
NAC - Krajowa Komisja Akredytacyjna 

Więcej informacji na stronach: 
Oddziału Krakowskiego PTP: https://ptp.krakow.pl/europsy-aktualnosci/ 
EuroPsy w Polsce: http://europsy.info.pl/ 
NAC Polska zaprasza do kontaktu: kontakt@europsy.pl 
  

https://www.europsy.eu/search-psychologist
http://europsy.info.pl/ogolne-zalozenia-systemu-europsy/
http://europsy.info.pl/ogolne-zalozenia-systemu-europsy/
http://europsy.info.pl/dla-uczelni/
https://ptp.krakow.pl/europsy-aktualnosci/
http://europsy.info.pl/
mailto:kontakt@europsy.pl
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============================ 
ZARZĄD GŁÓWNY PTP: KOMUNIKATY 

============================ 
 
a) Wstępna informacja dotycząca nowelizacji Statutu Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego  
 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołał w dniu 23 września 
br. Komisję ds. nowelizacji Statutu PTP, której podstawowym celem będzie 
zorganizowanie i skoordynowanie prac nad nowelizacją. W dniu 28 października br. 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapoznał się z opracowaną 
przez Przewodniczącą Komisji ds. nowelizacji Statutu PTP - członkinię Zarządu 
Głównego PTP Agatę Diec procedurą zgłaszania propozycji zmian w Statucie PTP oraz 
zaakceptował zaproponowany terminarz prac nad nowelizacją.  
Terminarz prac nad nowelizacją Statutu PTP 
1. Zgłaszanie uwag i propozycji zmian w Statucie PTP do Komisji ds. nowelizacji 

Statutu PTP do dnia 31 marca 2021.  

2. Opracowywanie nadesłanych propozycji zmian, ewentualne konsultacje z grupami 

zgłaszającymi, przedstawienie Zarządowi Głównemu PTP raportu z dotychczas 

przeprowadzanych przez Komisję działań, przeprowadzenie prac redakcyjnych 

oraz konsultacji językowych i prawnych. 

3. Ponowne konsultacje z grupami i osobami zgłaszającymi projekty zmian, 

dokonanie ostatecznej korekty treści nowego Statutu PTP, zatwierdzenie Statutu 

PTP uchwałą Zarządu Głównego PTP oraz przygotowanie materiału pod obrady 

Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP.  

4. Zakończenie prac nad nowelizacją Statutu PTP w terminie dostosowanym  

do pierwotnie zakładanego terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP,  

tj. do końca trzeciego kwartału 2021 roku.  

Więcej informacji zostanie podanych po spotkaniu organizacyjnym on-line,  
które odbędzie się 15 stycznia 2021 roku.   
 

Zachęcamy Wszystkich Członków i Członkiń PTP do aktywnego włączenia się  
do prac nad nowelizacją Statutu PTP. 

 
Osoby chętne do pracy w zespole koordynującym pracę nad nowelizacją Statutu PTP 
w Oddziale Krakowskim proszone są o kontakt mailowy z Wiceprzewodniczącą 
Oddziału Krakowskiego PTP Magdaleną Nitecką magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl  
do dnia 12 stycznia br. 
 

mailto:magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
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