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Kraków, dn. 29.08.2022 r. 

SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP 

W OKRESIE 2018 – 2022 

 

I. SPOTKANIA ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP został wybrany na kadencję, która powinna trwać 

od listopada 2018 r i zakończyć się w listopadzie 2021 r. Przedłużenie kadencji zostało 

spowodowane stanem epidemii i trudnościami w przeprowadzeniu zebrania wyborczego. 

Sytuacja ta miała również poważny wpływ na pracę Zarządu. Do marca 2020 r. prace Zarządu 

toczyły się zgodnie z dotychczasowymi planami. Odbywały się comiesięczne zebrania oraz 

realizowaliśmy zaplanowane konferencje, natomiast w okresie obostrzeń pandemicznych prace 

nasze musiały zmienić formę. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom możliwe było 

zorganizowanie pracy w trybie zdalnym. Trzeba jednak zaznaczyć, że w związku z licznymi 

utrudnieniami, związanymi przykładowo z okresowym brakiem dostępu do pomieszczeń na 

Kampusie UJ, wiele czynności znacznie skomplikowało się. Zwłaszcza dotyczyło to obiegu 

dokumentów członkowskich, które na ogół mogły jedynie do nas docierać drogą elektroniczną. 

Zarząd Oddziału pracował w następującym składzie: 

Anna Knobloch-Gala – przewodnicząca 

Magdalena Nitecka - wiceprzewodnicząca, organizacja konferencji 

Marta Belka-Szmit – skarbniczka 

Beata Trojan – protokolantka 

Tomasz Orzechowski – sekretarz ds. członkowskich 

Krystian Barzykowski – administrator danych 

Anna Walczak -współpraca ze skarbnikiem i sekretariatem członkowskim 

Beata Wójtowicz – organizacja konferencji, koordynacja prac związanych z II częścią KEP 

PTP, organizatorka i przewodnicząca Koła Psychologów Diagnostów przy OK PTP 

Magdalena Lorenc – komunikacja z członkami Oddziału 

Jerzy Korzewski – organizacja konferencji 

Z pracy Zarządu zrezygnowała Katarzyna Głód z przyczyn losowych. 

W prace Zarządu włączali się: 

Katarzyna Krzemień – pomoc w organizowaniu konferencji i udział w spotkaniach Zarządu. 

Kamil Jezierski – współpracujący przy organizacji konferencji 2019 r. nt. Wielokulturowość. 

Kamila Kaczor - udział w spotkaniach Zarządu. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 

KONFERENCJE I SZKOLENIA: 

2019 

1) 23.02.2019 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2019 pt.: „Nasze 100 

lat - czyli psychologia po upadku Królestwa Galicji i Lodomerii”. 

2) 20.03.2019 – PRZEPISY RODO W PRACY PSYCHOLOGA. Konferencja 

współorganizowana ze Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce. 

3) 17.06.2019 – V KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA 

„Zastosowanie metod standardowych w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych” 

Konferencja współorganizowana z Pracownią Testów Psychologicznych PTP. 

4) 18.10.2019 - NOWE WYZWANIA W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ DLA 

POTRZEB EDUKACJI. Organizacja konferencji z Zespołem Psychologów Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. 

5) 24.10.2019 - EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA – organizacja z NAC- 

Krajową Komisją Akredytacyjną. 

6) 2.12.2019 - WIELOKULTUROWOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE – UCZNIOWIE 

EMIGRANCI I REEMIGRANCI - konferencja współorganizowana z Billingualism 

Matters w Krakowie i Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum. 

2020 

W roku 2020 Zarząd Oddziału Krakowskiego 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 i związane 

z nią ograniczenia w ograniczonym stopniu można było realizować plany szkoleniowe 

w tradycyjnej formie.  

Zorganizowano: 

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. 
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2) 7.03.2020 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020 - cykliczna 

konferencja, która odbyła się w dn. 7 marca 2020 roku pt.: Dylematy etyczne 

w diagnozie psychologicznej. 

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. 

2) VI KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI DIAGNOSTYCZNEJ - cyklicznej konferencji 

współorganizowanej z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, która rokrocznie odbywała się na przełomie maja/czerwca. 

2021 

1) 22.03.2021- III KRAKOWSKA KONFERENCJA 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 (konferencja planowana w dn. 16.03.2020 r. 

i zrealizowana w trybie on-line). 

2022 

1) 13.01.2022 – otwarta prelekcja z okazji inauguracji działalności Studenckiego Koła 

Naukowego Diagnozy Psychologicznej UP Kraków pt. Proces diagnostyczny 

w praktyce: od sformułowania celu do wyciagnięcia wniosków. 

2) 21.06.2022 – konferencja pt. Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych 

dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy. 

INNA DZIAŁANOŚĆ SZKOLENIOWA: 

1. Strona internetowa OK PTP 

Na stronie OK PTP systematycznie zamieszczano aktualne informacje dotyczące 

działań Zarządu oraz m.in.: 

(1) Koronawirus 2019-nCoV - aktualności na temat działalności psychologicznej 

i psychoterapeutycznej w związku z pandemią wirusa COVID-19. 

(2) Certyfikat EuroPsy w Polsce – aktualności dotyczące uzyskiwania certyfikatu, 

także w trybie skróconym do końca 2020 roku. 
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(3) Pamiętamy i wspominamy - dzielenie się wspomnieniami o osobach związanych 

z Oddziałem Krakowskim. 

(4) Solidarnie wspieramy – informacje dotyczące pomocy osobom dotkniętym wojną 

na Ukrainie.    

2. Biuletyn OK PTP 

W trakcie trwania kadencji 2018-2022 wydano 5 numerów Biuletynu. 

3. Koło Psychologów Diagnostów przy OK PTP – organizatorką i przewodniczącą jest 

Beata Wójtowicz (sprawozdanie z działalności w załączeniu TUTAJ). 

4. Kodeks Etyki Psychologa (2018) 

Propagowanie w środowisku nowego KEP PTP uchwalonego w dn. 2.12.2018 r. przez 

WZD PTP poprzez m.in. wydanie wersji drukowanej z okazji 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 2019. 

5. Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej w II części 

Kodeksu Etycznego Psychologa PTP (2020) 

(1) Wsparcie prac nad kontynuowaniem prac nad częścią diagnostyczną KEP PTP, 

której tekst przyjęty został do konsultacji społecznych przez WZD PTP w dn. 29 

lutego 2020 r., a następnie po uwzględnieniu opinii środowiska psychologów -

diagnostów z całej Polski przesłany do Zarządu Głównego PTP w dn. 1.10.2020 r. 

(2) Propagowanie dokumentu w trakcie MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 

PSYCHOLOGA 2020 i innych konferencji organizowanych przez Zarząd OK PTP. 

(3) Wydanie wersji drukowanej i rozpowszechnianie w środowisku psychologów, m.in. 

w trakcie organizowanych konferencji i szkoleń, delegowanie Beaty Wójtowicz do 

wystąpienia czynnego na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

pt. Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej, która odbędzie się 19-20.09.2022 

w Bydgoszczy. 

6. Wsparcie prac nad opracowaniem pod kierunkiem Beaty Wójtowicz materiału 

z konferencji pt. Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci 

i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy z dn. 21.06.2022 r. 

(w trakcie realizacji). 

 

  

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/09/2018.2022.-Sprawozdanie.-KOŁO-OK-PTP.pdf
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III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

1. Sekretariat członkowski był prowadzony przez Tomasza Orzechowskiego 

(sprawozdanie z działalności w załączeniu TUTAJ). Anna Walczak 

współpracowała z Sekretarzem ds. Członkowskich. 

2. Administratorem danych i prowadzeniem strony internetowej, a także 

komunikacją z członkami i redakcją Biuletynu zajmował się Krystian 

Barzykowski (sprawozdanie z działalności w załączeniu TUTAJ). Magdalena 

Lorenc współpracowała przede wszystkim w zakresie komunikacji z członkami 

Oddziału. 

 

IV. SPRAWY FINASOWE 

1. Marta Belka-Szmit zajmowała się sprawami finansowymi Oddziału (sprawozdanie 

z działalności w załączeniu TUTAJ). Anna Walczak i Magdalena Lorenc 

współpracowały ze Skarbniczką. 

 

Zarząd 

Oddziału Krakowskiego PTP 

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/09/Sprawozadnie-2019-2022_Sprawy-Członkowskie.pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/09/Sprawozadnie-ds-Komunikacji.pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/09/Sprawozadnie-Finansowe-2019-2022.pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/09/Sprawozadnie-Finansowe-2019-2022.pdf
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