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Wszystkim życzymy udanych, pogodnych wakacji oraz wypoczynku!
Zarząd Oddziału Krakowskiego
1. WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W tym roku kończy się kadencja Zarządu
Oddziału Krakowskiego PTP. Zapraszamy
wszystkich członków na Walne Zebranie
Oddziału Krakowskiego, którego celem jest
zapoznanie
członków
z
działalnością
ustępującego Przewodniczącego i Zarządu
oraz wybór spośród swojego grona nowego
Zarządu
i
Przewodniczącego.
Gorąco
zachęcamy zarówno do udziału czynnego, jak i
biernego, zwłaszcza osoby gotowe poświęcić
swój czas na pracę na rzecz naszego
środowiska zawodowego, z pomysłami, które

można realizować w strukturach Towarzystwa.
Przypominamy, że czynne i bierne prawo
wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni
Towarzystwa. Zebranie planowane jest na 12
października 2009r. Szczegółowe informacje
zostaną podane we wrześniu, będą dostępne
m.in. na naszej stronie www.ptp.krakow.pl.
Drugim zadaniem Walnego Zebrania Oddziału
będzie wybór delegatów reprezentujących nasz
oddział na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
w Warszawie.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

2. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW.
przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz
członków Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Kandydatury do władz zgłaszają w czasie
Walnego Zgromadzenia: delegaci, członkowie
honorowi
oraz
przewodniczący
Sądu
Koleżeńskiego. Ponadto do jego zadań należy:

Przypominamy,
że
Walne
Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą
władzą w Towarzystwie, zazwyczaj odbywa
się raz na 3 lata, a jego celami są m.in.:
uchwalanie głównych kierunków działalności
merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
wybór przewodniczącego Towarzystwa i

1

zatwierdzanie
regulaminów
Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego, ustalanie wysokości
składek członkowskich, uchwalanie zmian w
statucie, rozstrzyganie wniosków Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Delegatów, rozstrzyganie odwołań od decyzji
Walnego Zgromadzenia Oddziału i Zarządu
Głównego, rozstrzyganie skarg na orzeczenia
Sądu Koleżeńskiego II instancji w trybie
kasacji. Podjęcie uchwały o uwzględnieniu
skargi kasacyjnej skutkuje uchyleniem
orzeczenia
Sądu
Koleżeńskiego
i
skierowaniem
sprawy
do
ponownego
rozpoznania przez Sąd Koleżeński I instancji.
Zainteresowanych odsyłam do Statutu PTP

dostępnego na naszej stronie oraz stronie
Zarządu Głównego: www.ptp.org.pl. Biorąc
pod uwagę wagę tego wydarzenia jest
niezmiernie istotne byśmy jako członkowie
Oddziału dokonali odpowiedzialnego wyboru
naszych reprezentantów, ponieważ od tego
zależą działania całego Towarzystwa w ciągu
następnych 3 lat. Walne Zgromadzenie
Delegatów planowane jest w dniach 27-29
listopada w Warszawie. Koszty związane z
dojazdem i zakwaterowaniem wybranych
przez nas delegatów pokrywa Oddział
Krakowski PTP. Ponownie zachęcamy do
licznego stawienia się i głosu podczas
Walnego Zebrania Oddziału.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

3. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „LEPIEJ BYĆ ZDROWYM I BOGATYM – CO
W TEJ SPRAWIE MOŻE ZROBIĆ PSYCHOLOG KLINICZNY?”.
Pod koniec maja Zarząd Oddziału
Krakowskiego PTP wraz z Małopolskim
Konsultantem ds. Psychologii Klinicznej p.
Wandą Szaszkiewicz oraz Koordynatorem ds.
Szkolenia w Specjalizacji w Psychologii
Klinicznej
p. dr Barbarą Zawadzką
zorganizowali
konferencję
poświęconą
promocji zdrowia adresowaną głównie do
psychologów klinicznych.
Konferencję rozpoczęło wystąpienie p. dr
Barbary Zawadzkiej poświęcone działaniom
systemowym na rzecz promocji zdrowia
psychicznego
w
Polsce.
Wystąpienie
definiowało podstawowe pojęcia promocji
zdrowia, odwołując się do społecznoekologiczngo
modelu
zdrowia
oraz
przedstawiało podstawowe obszary działań w
odwołaniu do tzw. Karty Ottawskiej,
Deklaracji WHO na Rzecz Promocji Zdrowia,
a także Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego.
Następnie p. dr Barbara Bętkowska-Korpała
wypowiadała się na temat obszarów działań
psychologicznych oraz wagi profilaktyki w
odniesieniu do chorób kardiologicznych.
Podkreślała rolę właściwego stylu życia oraz
rolę psychologów w informowaniu i
motywowaniu do zachowań prozdrowotnych.
Pani dr Marta Malinowska-Cieślik omawiała
tworzenie programów edukacji zdrowotnych w
oparciu o wybrane modele teoretyczne, m.in.
model
przekonań
zdrowotnych,
teorię
motywacji do ochrony, teorię planowanego
działania, proces zmiany zachowania wg
modelu transteoretycznego Prochaski, model
komunikacji perswazyjnej. Niestety nie

starczyło czasu na szczegółowe omówienie
każdego z nich. Jednak wystąpienie stanowiło
ciekawą inspirację do pogłębiania wiedzy w
tym obszarze.
Pani Ewa Sadowska niestety nie była w stanie
osobiście uczestniczyć w konferencji, jednak w
jej zastępstwie p. dr Barbara BętkowskaKorpała przedstawiła znaczenie i rolę public
relations w ochronie zdrowia. Zwróciła uwagę,
że
szpital
można
traktować
jak
przedsiębiorstwo, działając w dobrze pojętym
interesie
zarówno
Pacjentów,
jak
i
pracowników.
Panie Barbara Stuhr i Iwona Nawara
opowiadały o roli i zadaniach profesjonalistów
oraz nieprofesjonalistów w instytucjach
pozarządowych, odwołując się do własnych
doświadczeń
pracy
w
Stowarzyszeniu
Wspierania Onkologii UNICORN. Pani
Barbara Stuhr opowiadała o swoich bardzo
osobistych i poruszających doświadczeniach
pracy z osobami chorującymi na nowotwory i
ich rodzinami, podkreślając rolę empatii i
otwartości. Natomiast pani Iwona Nawara
opisywała
zakres
oddziaływań
podejmowanych w tej placówce. Ostatnio
dzięki
wsparciu
finansowemu
władz
województwa powołane zostało Małopolskie
Centrum
Psychoonkologii.
Serdecznie
gratulujemy.
Pan dr Hubert Kaszyński zaprezentował
wystąpienie dotyczące ochrony zdrowia
psychicznego zwracając uwagę na trudności w
powrocie do zdrowia psychicznego oraz
przedstawiając badania pana profesora Wciórki
dotyczące przekonań na temat zaburzeń
psychicznych, które wskazują, że zarówno w
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Kucharzewskiej przedstawiającej zadania
dziennych ośrodków socjoterapii. Podkreślano
długoterminowe, a nie tylko doraźne cele
opieki
nad
młodzieżą.
Podstawowymi
zadaniami są: motywowanie do rozwoju,
przekazywanie istotnych wartości, tolerancja
poprzez kontakt z przedstawicielami różnych
środowisk i klas społecznych.
Na zakończenie Pani Wanda Szaszkiewicz
oraz Pan Ryszard Izdebski odnieśli się do roli
psychologa jako eksperta wypowiadającego się
w mediach wskazując zarówno na korzyści
płynące
z
popularyzacji
wiedzy
psychologicznej i wpływu na kształtowanie
opinii publicznej oraz zagrożenia z tym
związane. Przekazali też kilka cennych
wskazówek, ułatwiających przygotowani się i
prezentację w tej dziedzinie życia publicznego.

dziedzinie informowania jak i promowania
zdrowia psychicznego oraz pomocy w
powrocie do zdrowia po kryzysie np.
psychotycznym jest jeszcze wiele do zrobienia.
Pani
Anna
Liberadzka
przedstawiła
działalność
Stowarzyszenia
„Otwórzcie
drzwi”, podkreślając wagę oddziaływań
edukacyjnych.
Pan Ryszard Izdebski podkreślał rolę rodziny
oraz zmian, jakie w obrębie niej zachodzą dla
uzyskania i zachowania zdrowia psychicznego.
Zwrócił uwagę na pewien rodzaj wycofania się
rodziny z funkcji wychowawczych zwłaszcza
wobec adolescentów oraz korzyści płynące z
pomocy instytucji takich jak ośrodki
socjoterapii czy szkoła. Zwracał też uwagę na
problemy związane z powstawaniem więzi
oraz separacją.
Kontynuacją pewnych wątków tej prezentacji
było
wystąpienie
pani
Grażyny

Kol. Anna Bogatyńska-Kucharska

4. KILKA SŁÓW O KONFERENCJI „ROLA PSYCHOLOGA W ORZECZNICTWIE
SĄDOWYM, OŚWIATOWYM, MEDYCZNYM...”.
W styczniu tego roku Zarząd Oddziału
Krakowskiego
zorganizował
konferencję
poświęconą roli psychologa w orzecznictwie.
Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem,
zwłaszcza, że miała interdyscyplinarny
charakter, skupiając psychologów pracujących
w różnych dziedzinach. Ze względu na to
dawała także pole do wymiany doświadczeń i
uwag pomiędzy psychologami pracującymi w
różnych resortach, którzy na co dzień mają
możliwość spotykania się tylko „za pomocą
tworzonych przez siebie dokumentów”.
Konferencję prowadziła Przewodnicząca
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP kol.
Bogusława Liszka-Kisielewska.
Rozpoczęło ją wystąpienie p. Jolanty
Wójtowicz w zastępstwie p. Jolanty Skóry,
przedstawiające rolę oraz zadania zespołów
orzekających,
funkcjonujących
przy
poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Omawiane były także formy pomocy uczniom
niepełnosprawnym ora niedostosowanym
społecznie.
Następnie p. Natalia Protoklitow-Lach
przedstawiła rolę psychologa w opiniowaniu
na
potrzeby
Rodzinnego
Ośrodka
Diagnostyczno
Konsultacyjnego,
uwzględniając specyfikę pracy w tej
strukturze.
Omówiła
także
procedurę
przeprowadzania takich badań, ich cel oraz
zakres.
Po przerwie Pani Anna Walczak przedstawiła
zadania oraz rolę psychologa w służbie

medycyny pracy na przykładzie oddziaływań
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy,
koncentrując się na zapobieganiu negatywnym
skutkom wykonywanej pracy oraz diagnozie
psychologicznej niezbędnej przy wydawaniu
opinii na temat zdolności do podejmowania
określonych typów zadań. Przedstawiono
procedurę takiego badania oraz jego specyfikę.
Następnie Pani Marketa Knapek przedstawiła
rolę i zadania psychologii transportu,
przedstawiając podstawy prawne dla tych
oddziaływań, omawiając procedurę takich
badań oraz ich specyfikę.
Panie Ewa Karwacka oraz Iwona Łukasik
przedstawiły zadania psychologa w orzekaniu
o niepełnosprawności, odwołując się do
definicji niepełnosprawności oraz określając,
co
oznaczają
poszczególne
stopnie
niepełnosprawności.
Pani
podkreślały
koncentrację na skutkach, a nie przyczynach
powstałych zaburzeń, wyjaśniając niektóre
wątpliwości
powstające
także
wśród
psychologów. Wystąpienie było urozmaicone
praktycznymi przykładami. Niestety nie
starczyło czasu na wszystkie opracowane przez
Panie kazusy.
Zakończenie konferencji było poświęcone
opiniowaniu sądowemu. Pani Małgorzata
Kowanetz przedstawiła specyfikę opiniowania
w sprawach cywilnych, powołując się na
odpowiednie akty prawne. Opisała typy spraw
cywilnych, w których opiniuje psycholog oraz
przedmiot jego opinii.
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Pani Ewa Wach przedstawiła rolę i zadania
psychologa w opiniowaniu w sprawach
karnych, zwracając uwagę na istotne elementy
takich opinii, podstawowe popełniane błędy, a
także trudności napotykane w sporządzanej na

te cele ocenie. Konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
Bardzo
serdecznie
dziękujemy wszystkim prelegentom za
poświęcony czas i gotowość do dzielenia się
swoimi doświadczeniami.
Kol. Anna Bogatyńska-Kucharska

5.AKTUALIZACJA LIST CZŁONKÓW ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP na zebraniu w dniu 8 czerwca 2009r., po
analizie
i
dyskusji
dotyczącej
zaległości
składkowych
i
braku
reakcji
na
kolejne
przypomnienia,
z
przykrością
podjął
decyzję
o
skreśleniu
133 osób z listy członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Aktualizacja list członków naszego Oddziału jest podyktowana wymaganiami Statutu PTP dostępnego
na naszej stronie internetowej oraz stronie Zarządu Głównego PTP, a także zbliżającym się Walnym
Zgromadzeniem Delegatów. Osoby skreślone z list członków, zainteresowane wznowieniem
członkostwa proszone są o wszczęcie procedury reaktywacyjnej zgodnie z postanowieniami Statutu.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

6. EUROPSY- EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA.
zawodowych. Certyfikat nie jest nową
propozycją ścieżki rozwoju zawodowego. Na
potrzeby certyfikatu psychologia została
podzielona na 3 działy: kliniczną i zdrowia,
edukacyjną oraz pracy i organizacyjną. Kładzie
się duży nacisk na kontynuację rozwoju
zawodowego i osobistego m.in w postaci
szkoleń, dlatego EUROPSY jest wydawany
czasowo na okres 7 lat z możliwością
ponownego starania się (m.in. tym różni się od
dyplomu ukończenia studiów). Istnieje też
rozróżnienie
pomiędzy
psychologami
pracującymi
w
zawodzie
a
dopiero
rozpoczynającymi swoją pracę zawodową.
EUROPSY określa wymagania, które musi
spełnić każdy psycholog ubiegający się o
certyfikat.
Prawną podstawą do tworzenia EUROPSY są
dyrektywy unijne 2005/36/EC, 2006/123/EC,
2008/144/EC, które zobowiązują kraje
członkowskie
do
ułatwienia
wykwalifikowanym
profesjonalistom
prowadzenie praktyki zawodowej poza swoim
ojczystym krajem, a także łatwy dostęp
klientów do informacji o kwalifikacjach
zawodowych osób, z których specjalistycznej
wiedzy i umiejętności zamierzają korzystać.
EFPA miałaby prowadzić europejską listę osób
posiadających EUROPSY, do której dostęp
miałby każdy chcący sprawdzić kwalifikacje
poszczególnych psychologów. Ponadto trwają
rozważania nad prowadzeniem takich list na
poziomie poszczególnych krajów poprzez
Krajowe Komitety Certyfikujące. EUROPSY
mógłby być używany jako tzw. karta

EUROPSYEuropejski
Certyfikat
Psychologa ma stanowić rozpoznawalny na
terenie
Unii
Europejskiej
dokument
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe
psychologów zaproponowany przez EFPA
(European Federation of
Psychological
Associations). EFPA jest stowarzyszeniem
zrzeszającym towarzystwa psychologiczne z
różnych krajów. Polskie Towarzystwo
Psychologiczne należy do EFPA. Europejski
Certyfikt Psychologa z jednej strony ma
ułatwiać mobilność, z drugiej może stanowić
potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, różne
i niezależne od dyplomu ukończenia studiów
wyższych (chociaż do jego uzyskania
niezbędne jest ukończenie studiów wyższych
na kierunku psychologia). W dalszej
kolejności
mają
zostać
opracowane
specjalistyczne certyfikaty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe w określonym
obszarze
psychologii,
będące
uszczegółowieniem
i
poszerzeniem
EUROPSY. EUROPSY dotyczy tylko i
wyłącznie psychologów, nie obejmuje
potwierdzenia kwalifikacji innych grup
zawodowych pracujących w dziedzinach
pokrewnych psychologii. Staranie się o
EUROPSY
jest
zupełnie
dobrowolne.
EUROPSY nie jest prawem wykonywania
zawodu, które określają regulacje prawne w
poszczególnych krajach.
W pracach nad EUROPSY na poziomie
narodowym uwzględnia się istniejące do tej
pory w poszczególnych krajach możliwości
doskonalenia i podwyższania kwalifikacji
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Do tej pory 6 krajów wzięło udział w
programie pilotażowym, przygotowującym do
wdrożenie EUROPSY, który trwa już 2 lata.
Więcej informacji dostępnych na stronach
EFPA: www.efpa.eu, sprawozdania z udziału
warsztatach poświęconych EUROPSY na
stronie
Zarządu
Głównego
PTP
www.ptp.org.pl.

profesjonalisty (na poziomie europejskim karta
taka działa wśród inżynierów). Kolejnym
dokumentem, w oparciu o który trwają prace
nad EUROPSY jest European Qualification
Framework (EQF), który działa jako
przejściowe wskazanie do uczynienia bardziej
przejrzystymi kwalifikacji uzyskiwanych w
poszczególnych krajach. Jest to 8 stopniowy
model określający wiedzę i umiejętności od
podstawowych w danej dziedzinie do
specjalistycznych.
Poszczególne
kraje
członkowskie powinny opracować odniesienie
do tego modelu wydawanych kwalifikacji
krajowych do 2010r i zapewnić by wszystkie

Kol. Anna Bogatyńska-Kucharska
Kol. Magdalena Nitecka

7. DZIAŁALNOŚĆ KOŁA MŁODYCH PSYCHOLOGÓW.
W bieżącym roku kalendarzowym dzięki
wsparciu Zarządu Oddziału Krakowskiego
oraz życzliwości doświadczonych Kolegów i
Koleżanek psychologów zorganizowaliśmy 2
warsztaty. Marcowe, prowadzone przez Panią
Barbarę Jasak były poświęcone pracy z
dziećmi z ADHD, natomiast czerwcowe
prowadzone przez Pana
dr Macieja
Szaszkiewicza zapoznawały zainteresowanych
z problematyką profilowania, czyli określania
portretu
psychologicznego
nieznanych
sprawców przestępstw.
Pani Barbara Jasak poprowadziła warsztat na
temat
pracy
z
dziećmi
z
ADHD. Zwracała uwagę przede wszystkim na
kompleksowe
działanie
zaangażowanie całego środowiska dziecka.
Zwracała
uwagę
też
na
potrzebę
wczesnej
diagnozy.
Dziecko
wtedy
prawdopodobnie będzie miało mniejszy bagaż
negatywnych doświadczeń, którym uda się
zapobiec.
Podczas
warsztatów
poświęconych
profilowaniu
bardzo
interesująco
przedstawiona została procedura, zakres
profilowania, w oparciu o ciekawe przykłady z
własnej praktyki. Uczestnicy mieli także

szansę zapoznać się z typami sprawców
zabójstw.
Obu prelegentom serdecznie dziękujemy za
poświęcony czas oraz zaangażowanie.
Poza tym Koło Młodych Psychologów
aktywnie
wspierało
Zarząd
Oddziału
Krakowskiego
w
organizowanych
konferencjach dotyczących orzecznictwa oraz
promocji zdrowia. Podjęło także pracę nad
„kampanią
informacyjną”
dotyczącą
Europejskiego
Certyfikatu
Psychologa,
deklarując gotowość tłumaczenia tekstów z
najważniejszymi informacjami na temat tego
zagadnienia. Dwie Koleżanki Z KMP
uczestniczyły w warsztatach organizowanych
przez EFPA (European Federation of
Psychological Associations) poświęconych tej
problematyce.
W
przyszłym
roku
kalendarzowym
planujemy
organizację
konferencji
poświęconej zagadnieniom etycznym w pracy
psychologa. Wszystkich zainteresowanych
współpracą
serdecznie
zapraszamy do
kontaktu:
podczas
naszych
spotkań
(informacje o nich znajdują się na stronie
internetowej
www.ptp.krakow.pl)
lub
mailowo kmp@ptp.krakow.pl.
Koło Młodych Psychologów

8. KILKA SŁÓW O KONFERENCJI TRENERÓW.
W dniu 26 maja 2009 roku odbyła się w
Warszawie Konferencja Listy Trenerów
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Odbyło się to z okazji 25- lecia ruchu
trenerskiego PTP. Hasło przewodnie: „Kim
jesteśmy? Co robimy? Dokąd zmierzamy?”.
Pierwszym
elementem
spotkania
była
prezentacja kilkunastu szkół i jednostek
pracujących w nurcie trenerskim. Kraków

reprezentowany
mocno
i
bardzo
wszechstronnie. Oferta ośrodków krakowskich
skierowana jest do różnych profili zawodu
trenerskiego, między innymi: Gestalt, terapia,
systemowa,
psychodynamiczna,
biznes,
coaching. Na płaszczyźnie oferty z innych
regionów Kraków wypada bardzo bogato.
Trzeba jedynie zadbać o mocniejszy PR.
Dotyczy to również wniosków jakimi trener –
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psycholog może się podzielić z innymi
adeptami tej profesji nie będącymi po
wcześniej wspomnianych studiach. Szerokie
zainteresowanie pracą trenerską obfitowało w
wiele szkół certyfikujących i dających
narzędzia pracy. Była tam tematyka dotycząca
np.: projektowania szkoleń, badania potrzeb,
ewaluacji po szkoleniu. Jednak wszystkie te
elementy dotyczą wyłącznie metodyki a nie
uczą pracy z grupą. Tutaj koniecznie trzeba

sięgnąć do gruntownej wiedzy psychologicznej
i
zdobywania
praktyki
pod
okiem
doświadczonego mistrza. Środowisko trenerów
PTP ma wiele do zaoferowania wchodzącym
w zawód ale też klientom, którzy będą
otrzymywać usługę na najwyższym poziomie.
Dobrze się stanie, gdy trenerzy pracujący w
różnych
obszarach
solidarnie
będą
współdziałać dla wzmocnienia środowiska.

Kol. Anna Grabowska

9. SPRAWY BIEŻĄCE.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Uległ zmianie adres do korespondencji. Nasz
aktualny tymczasowy adres to: Oddział
Krakowski PTP, Instytut Psychologii UJ, al.
Mickiewicza 3, 31-120 Kraków.
W celu zminimalizowania kosztów oraz
poprawy komunikacji z Członkami Oddziału,
tworzymy i aktualizujemy listę mailingową. W
jej ramach wysyłane są biuletyny, jak również
informacje o nowościach zamieszczanych na
stronie internetowej Oddziału Krakowskiego
PTP: www.ptp.krakow.pl.
W związku z powyższym prosimy o
przesłanie adresu email do sekretarza ds.
członkowskich
Magdaleny
Niteckiej:

magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
z
tematem: "Wyrażam zgodę na wpisanie na
listę mailingową". Jednocześnie pragniemy
serdecznie podziękować wszystkim osobom,
które zdążyły już przesłać emaile i wyrazić
zgodę na wpisanie na listę mailingową.
Przypominamy także o aktualizacji adresów
email oraz pocztowych, a także innych danych
teleadresowych. Informacje o zmianie adresu
można przesyłać mailem na adres sekretarza
ds. członkowskich Magdaleny Niteckiej.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

10. SKŁADKI.
Mija pierwsza połowa 2009r, dlatego uprzejmie przypominamy o uiszczaniu składek członkowskich.
Składki na ten rok wynosi 80zł. Można ją wpłacać osobiście podczas spotkań Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTP lub na konto Oddziału o numerze:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

11. TERMINY SPOTKAŃ ZARZĄDU.
W okresie wakacji Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP nie spotyka się. Pierwsze powakacyjne
spotkanie planowane jest na 14 września 2009. Szczegółowe informacje będą dostępne na naszej
stronie internetowej.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
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