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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Organizacja działalności KOŁA 

 

1. Koło Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, zwane dalej KOŁEM, jest organizacją dobrowolną, skupiającą 

osoby zainteresowane diagnozą psychologiczną. 

2. KOŁO działa niezależnie od Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego (OK PTP).  

3. W zakresie merytorycznym organizatorem działalności KOŁA jest Zarząd KOŁA. 

4. W zakresie formalnym organizatorem działalności KOŁA jest Zarząd OK PTP. 

5. Nazwa i znak graficzny KOŁA stanowią wyłączną własność KOŁA i podlegają 

ochronie. Ich wykorzystanie w celach promocyjnych i/lub informacyjnych jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Zarządu KOŁA. 

 

§ 2  

Cele i zadania KOŁA 

 

1. Celem KOŁA jest w szczególności: 

1) promowanie standardów i etyki w diagnozie psychologicznej w wymiarze 

lokalnym i ogólnopolskim w oparciu o dokumenty PTP: 

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (2018). Kodeks Etyczny 

Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  

 • Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Szczegółowe 

przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu 

Etycznego Psychologa PTP. 

 • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego (2018). Standardy diagnozy 

psychologicznej. 

2) promowanie ww. dokumentów na uczelniach i w placówkach 

zatrudniających psychologów-diagnostów, 

3) tworzenie społeczności psychologów-diagnostów. 

2. Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez działalność Grupy Roboczej 

oraz Zespołu Eksperckiego. 

3. Zarząd KOŁA corocznie dokonuje oceny pracy KOŁA w zakresie realizacji ww. 

celów. 
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ROZDZIAŁ II 

CZŁONKOWSTWO W KOLE 

 

§ 3  

Kwestie członkowskie 

 

1. Członkiem/członkinią zwyczajnym/ą KOŁA może zostać osoba posiadająca tytuł 

magistra psychologii uzyskany na jednolitych studiach magisterskich lub na 

studiach II stopnia pod warunkiem jednoczesnego posiadania dyplomu licencjata 

z psychologii. 

2. Członkiem/członkinią zwyczajnym/ą KOŁA może zostać również osoba, która 

ukończyła studia psychologiczne za granicą, mająca potwierdzenie dyplomu 

przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

3. Student/ka psychologii, który/a ukończył/a III rok psychologii na jednolitych 

studiach magisterskich, może włączyć się w prace KOŁA, zostając 

członkiem/członkinią nadzwyczajnym/ą KOŁA.  

4. Członkom/członkiniom nadzwyczajnym przysługują te same prawa oraz obowiązki 

poza prawem pełnienia funkcji Przewodniczącego/Przewodniczącej Zarządu 

KOŁA.  

5. Kandydat/ka na członka/członkinię jest zobowiązany/a potwierdzić swoje 

kwalifikacje okazując stosowny dokument.  

6. Wskazane jest posiadanie doświadczenia praktycznego i/lub dydaktycznego w 

obszarze diagnozy psychologicznej i/lub zainteresowanie tematem diagnozy 

psychologicznej. 

7. Warunkiem przynależności do KOŁA jest akceptacja celów jego działalności. 

8. Członkostwo w KOLE nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej 1 

uchwałą Zarządu KOŁA.  

9. Członkowie/członkinie KOŁA mogą włączać się w prace Grupy Roboczej i/lub 

Zespołu Eksperckiego po spełnieniu warunków określonych w § 5 i § 7. 

10. Członkostwo w KOLE ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia z KOŁA, 

2) skreślenia z listy członków i członkiń KOŁA, 

3) zgonu. 

11. Uchwałę o skreśleniu z listy członków i członkiń KOŁA podejmuje Zarząd 

KOŁA. 

                                                           

1
 Patrz: Deklaracja członkowska Koła Psychologów Diagnostów przy OK PTP (2021). 
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12. Od uchwał, o których mowa w § 3 ust. 8 i 11, przysługuje osobie 

zainteresowanej prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków i Członkiń 

KOŁA w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały. 

13. Członek/członkini KOŁA nie musi przynależeć do Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego. 

14. Zarząd OK PTP nie pobiera składek od osób angażujących się w działalność 

KOŁA z tytułu przynależności do KOŁA. 

15. Członek/członkini KOŁA ma obowiązek: 

1) zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania Regulaminu 

organizacyjnego KOŁA,  

2) brania udziału w pracach KOŁA zgodnie ze złożoną deklaracją, 

3) przestrzegania i propagowania zasady wzajemnej pomocy i solidarności, 

4) dbania o godność i etykę zawodową. 

16. Kontakt pomiędzy członkami i członkiniami KOŁA realizowany jest poprzez 

wiadomości e-mailowe i/lub spotkania stacjonarne i/lub spotkania w formie online. 

 

ROZDZIAŁ III 

WŁADZE KOŁA 

 

§ 4 

1. Władzami KOŁA są: 

1) Walne Zebranie Członków i Członkiń KOŁA, zwane dalej Walnym 

Zebraniem, 

2) Zarząd KOŁA, zwany dalej Zarządem. 

2. Zarząd składa się z Przewodniczącego/Przewodniczącej Zarządu oraz 1-3 

Członków/Członkiń Zarządu. 

3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

4. Zarząd wybierany jest spośród wszystkich członków i członkiń KOŁA z 

zastrzeżeniem § 3 ust. 4. 

5. Prawo do głosowania mają wszyscy członkowie i członkinie KOŁA.  

6. Prawo do kandydowania mają wszyscy członkowie i członkinie KOŁA z 

zastrzeżeniem § 3 ust. 4. 

7. Członek/członkini KOŁA można zgłaszać swoją kandydaturę na co najmniej 7 dni 

roboczych przed Walnym Zebraniem, na którym odbędą się wybory. 

8. Termin wyborów ogłaszany jest na miesiąc przed końcem kadencji poprzedniego 

Zarządu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

www.ptp.krakow.pl. 

9. Wybór Zarządu następuje zwykłą większością głosów obecnych na Walnym 

Zebraniu. Głosowanie jest tajne.  
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10. Członkowie/Członkinie Zarządu mogą być odwołani/e z zajmowanych funkcji 

przed upływem kadencji na pisemny wniosek 25% członków i członkiń KOŁA 

i przeprowadzeniu głosowania na Walnym Zebraniu. 

11. Mandat Członka/Członkini Zarządu wygasa przed upływem kadencji 

w następujących przypadkach:  

1) ustanie członkostwa w KOLE, 

2) rezygnacja z mandatu, 

3) odwołanie. 

12. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie KOŁA na zewnątrz, 

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 

3) zwoływanie i ustalanie programu Walnego Zebrania,  

4) ustalanie i kierowanie działaniami KOŁA. 

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. 

14. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły. 

15. Do zadań Przewodniczącego/Przewodniczącej Zarządu należy 

koordynowanie pracy KOŁA oraz kontakt z Zarządem OK PTP. 

16. Do zadań Członków/Członkiń Zarządu należy wspomaganie pracy 

Przewodniczącego/Przewodniczącej Zarządu oraz prowadzenie spraw 

członkowskich.  

17. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie zmian w Regulaminie organizacyjnym,  

2) rozpatrywanie odwołań członków/członkiń KOŁA od uchwał Zarządu, 

3) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KOŁA,  

4) wybór Zarządu. 

18. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.  

19. Na pisemny wniosek 25% ogólnej liczby członków i członkiń KOŁA, Zarząd 

jest zobowiązany do zwołania w ciągu 14 dni Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZESPÓŁ EKSPERCKI 

 

§ 5 

Członkowie i członkinie Zespołu Eksperckiego 

 

1. Zarząd zwraca się z zaproszeniem i/lub przyjmuje do tworzenia Zespołu 

Eksperckiego psychologów i psycholożki uznanych/e za autorytet w obszarze 

diagnozy psychologicznej i/lub etyce zawodowej, którzy/e chcą służyć swoją 
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wiedzą i doświadczeniem innym psychologom i/lub studentom psychologii zgodnie 

z art. 21 Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy 

psychologicznej.  

2. Członek/członkini Zespołu Eksperckiego staje się automatycznie 

członkiem/członkinią KOŁA. 

3. Członek/członkini Zespołu Eksperckiego może być też członkiem/członkinią Grupy 

Roboczej, jeżeli złoży taką ustną i/lub pisemną deklarację. 

4. O przyjęciu do Zespołu Eksperckiego decyduje Zarząd. 

5. Lista osób tworzących Zespół Ekspercki zamieszona będzie na stronie 

internetowej www.ptp.krakow.pl w zakładce KOŁA za zgodą tychże osób. 

6. Rezygnacja z udziału w Zespole Eksperckim dokonuje się na pisemny wniosek 

osoby przesłany poprzez e-mali lub złożony osobiście do Zarządu i skutkuje 

skreśleniem z listy członków i członkiń Zespołu Eksperckiego oraz usunięciem 

informacji z zakładki KOŁA na stronie internetowej www.ptp.krakow.pl. 

 

§ 6 

Działalność  Zespołu Eksperckiego 

 

1. Do celów działaności Zespołu Eksperckiego należy: 

1) wsparcie merytoryczne dla psychologów-diagnostów i/lub osób 

zainteresowanych diagnozą psychologiczną, 

2) przeciwdziałanie nieetycznym i niemerytorycznym praktykom w obszarze 

diagnozy psychologicznej poprzez wyrażanie swojego stanowiska, 

szczególnie w sprawach zgłaszanych do KOŁA,  

3) wsparcie merytoryczne i superwizyjne w obszarze dylematów powiązanych 

z diagnozą psychologiczną i etyką zawodową, 

4) konsultowanie opracowań przygotowywanych przez Grupę Roboczą. 

2. Członkowie i członkinie Zespołu Eksperckiego mają możliwość: 

1) wykorzystania opracowań przygotowanych w ramach działalności Grupy 

Roboczej we własnej działalności diagnostycznej i dydaktycznej, 

2) udziału w szkoleniach, warsztatach i/lub konferencjach organizowanych 

przez KOŁO i OK PTP na preferencyjnych warunkach, 

3) zapoznania się z nowymi narzędziami diagnostycznymi w ramach 

wzajemnej współpracy. 
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ROZDZIAŁ V 

GRUPA ROBOCZA  

 

§ 7 

Warunki przynależności 

 

1. Warunkiem bycia członkiem/członkinią Grupy Roboczej jest spełnienie warunków 

określonych w § 3. 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego2. 

3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail KOŁA lub złożenie go 

osobiście do Zarządu wraz z dokumentami wskazanymi w formularzu. 

4. O przyjęciu do Grupy Roboczej decyduje Zarząd. 

5. O przyjęciu członka/członkini jest informowany/a poprzez wiadomość e-mail lub 

osobiście po najbliższym posiedzeniu Zarządu od daty wpłynięcia zgłoszenia. 

6. Brak odpowiedzi otrzymanej na adres e-mail może oznaczać, że zgłoszenie z 

powodu problemów technicznych nie wpłynęło. Obowiązek weryfikacji tego faktu 

spoczywa na osobie zgłaszającej. 

7. Lista członków Grupy Roboczej jest weryfikowana każdorazowo na początku roku 

kalendarzowego poprzez pisemną i/lub ustną deklarację członka/członkini 

odnośnie kontynuacji udziału w pracach Grupy Roboczej skierowaną do Zarządu. 

 

§ 8 

Działalność Grupy Roboczej  

 

1. Spotkania Grupy Roboczej są realizowane w formie stacjonarnej, online lub 

poprzez kontakt e-mail. 

2. W ramach spotkań dokonywane jest m.in.:  

1) pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Grupy Roboczej,  

2) wymiana doświadczeń i analiza trudnych diagnostycznie przypadków, 

3) omawianie dylematów etycznych powiązanych z diagnozą,  

4) koleżeńskie wsparcie merytoryczne (m.in. w przygotowaniu do 

prowadzenia diagnozy zgodnie ze standardami),  

5) zapoznawanie się z nowymi narzędziami diagnostycznymi w ramach 

wzajemnej współpracy,  

6) wymiana poglądów na temat metod i narzędzi diagnostycznych, ich 

przydatności w danych obszarach diagnozy,  

                                                           

2
 Patrz: Formularz zgłoszeniowy do Grupy Roboczej Koła Psychologów Diagnostów przy OK PTP (2021). 
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7) tworzenie pomocy usprawniających prowadzenie rzetelnej i trafnej 

diagnozy,  

8) popularyzowanie standardów diagnozy psychologicznej oraz zasad etyki 

zawodowej, 

 9) przygotowywanie szkoleń, warsztatów i konferencji z obszaru diagnozy 

psychologicznej, 

 10) udział w superwizji diagnostycznej w formie wsparcia koleżeńskiego 

(realizowanych co najmniej 4x w roku) lub w formie indywidualnej na 

zasadach określonych odrębnym regulaminem3. 

3. Członkowie/członkinie Grupy Roboczej mają możliwość udziału w szkoleniach, 

warsztatach i/lub konferencjach organizowanych przez KOŁO i OK PTP na 

preferencyjnych warunkach. 

4. Członkowie/członkinie mogą otrzymać zaświadczenie potwierdzające ich aktywny 

udział w działalności KOŁA. 

 

ROZDZIAŁ VI 

FUNDUSZE KOŁA 

 

§ 9 

1. Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu może zwracać się z wnioskiem o 

finansowe wsparcie działalności KOŁA do Zarządu OK PTP. 

2. Fundusze KOŁA tworzone są z dotacji, darowizn i zapisów OK PTP i/lub innych 

instytucji i organizacji.  

3. Zarządzanie funduszami KOŁA nie może naruszać przepisów finansowych.  

4. Fundusze KOŁA służą do realizacji i finansowania działalności KOŁA.  

5. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi odpowiada 

Zarząd. 

6. Gospodarka finansowa KOŁA jest jawna. 

 

ROZDZIAŁ VII 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 10 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

                                                           

3
 Patrz: Regulamin superwizji diagnostycznych Koła Psychologów Diagnostów przy OK PTP (2021). 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych): 

 

1. Administratorem danych osobowych Członków/Członkiń KOŁA jest Oddział 

Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z siedzibą przy ul. 

Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków. 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, 

w celu realizacji działalności KOŁA.  

3. W celu realizacji działalności KOŁA nie przetwarza się danych wrażliwych. 

4. Odbiorcami danych osobowych są Członkowie/Członkinie Zarządu oraz 

upoważnieni współpracownicy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego. Dane te nie są udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przetwarzane są w okresie działalności KOŁA. 

6. Członkowie/Członkinie KOŁA mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych. 

7. Członkowie/Członkinie KOŁA posiadają 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. 

8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia, istnieje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia 

udziału w działalności KOŁA. 

10. Członkowie/Członkinie KOŁA nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POZOSTAŁE KWESTIE 

 

§ 11 

1. Uczestnicy udzielają Zarządowi OK PTP i Zarządowi KOŁA nieodwołalnego i 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich 

wizerunkiem, wykonanych podczas spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji, bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć, za 
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pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną 

działalnością.   

2. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu spotkań, 

szkoleń, warsztatów i konferencji przez ich uczestników bez zgody Zarządu KOŁA.   

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 

zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania 

związane z działalnością KOŁA.  

4. Udział w działaniach KOŁA jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu 

organizacyjnego.   

5. Zamiany w Regulaminie organizacyjnym mogą być wprowadzone uchwałą 

Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów. 

6. Rozwiązanie KOŁA może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą 

większością 2/3 ważnie oddanych głosów. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie stosować należy 

regulaminy i instrukcje oraz inne przepisy uchwalone przez Zarząd OK PTP. 

2. Informacje dotyczące KOŁA zamieszczane są na stronie internetowej 

www.ptp.krakow.pl i w Biuletynie OK PTP. 

 

§ 13 

1. Niniejszy regulamin przyjęto uchwałą nr 1/12/2021 i nr 2/12/2021 Zarządu OK PTP 

z dnia 13 grudnia 2021 roku.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2021 roku. 

 

Komitet Założycielski Koła Psychologów Diagnostów przy Oddziale 

Krakowskim Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: 

Beata Wójtowicz - Przewodnicząca Zarządu KOŁA 

Elżbieta Szpakiewicz - Członkini Zarządu KOŁA 

 

Kraków, dn. 10 grudnia 2021 r.  

http://ptp.krakow.pl/
mailto:ptp@ptp.krakow.pl

