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1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU OK PTP
Spotkania
Zarządu
Oddziału
Krakowskiego PTP w pierwszym
półroczu 2014 roku zaplanowane są na
każdy drugi poniedziałek miesiąca.
Zebrania odbywają się o godz. 18.00
w Instytucie Psychologii UJ przy
Al. Mickiewicza 3, w sali nr 230
(1-wsze piętro).
UWAGA: począwszy od 10 marca
zebrania odbywać się będą w sali
nr 6 (na parterze).

Spotykamy się w następujących
terminach: 10 lutego, 10 marca
(od tego dnia spotkania odbywać się
będą w sali nr 6), 14 kwietnia, 12 maja,
9 czerwca.
Zachęcamy także do kontaktu
mailowego oraz do odwiedzania
naszej strony internetowej, na której
staramy się na bieżąco informować
o ewentualnych zmianach.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

2. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PSYCHOLOGA
Jak co roku planujemy uroczyście obchodzić Międzynarodowy Dzień Psychologa.
Z tej okazji zapraszamy na spotkanie towarzyskie połączone z mini-konferencją
pt. „Ojcostwo – ewolucja czy kryzys?".
Zeszłoroczne spotkanie z tej okazji poświęcone było macierzyństwu. W naturalny
sposób wypada nam teraz porozmawiać o problemach ojcostwa. Warto przyjrzeć się
zmianom, jakie obserwujemy w relacjach rodzinnych, gdyż one dotyczą wszystkich
członków. Zmieniające się oczekiwania, wykraczające poza tradycyjnie określone
role, mogą być trudną próbą w odnajdywaniu nowej tożsamości ojca w rodzinie,
w której nie obowiązują już ustalone od wieków zasady. Nie można też wykluczyć,
że nowe, inaczej zdefiniowane role stwarzają korzystne warunki do kształtowania
dobrych relacji pomiędzy członkami rodziny.
Już teraz swój udział w spotkaniu potwierdzili: prof. dr hab. Tomasz Szlendak
(z referatem pt. „Ojcostwo – ewolucja czy kryzys?”), Dr Adrian Kucbart (z referatem
pt. „Ojcostwo na nowo odkrywane. Współczesne badania psychologiczne nad rolą
ojca”) oraz Dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka (z referatem pt. „Dojrzewanie
do ojcostwa”).
Spotykamy się w sobotnie popołudnie (godzina 16) 22 lutego w Hotelu Wyspiański
na ulicy ul. Westerplatte 15 w Krakowie. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się
drogą mailową pod adresem: magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl.
Menu serwowane podczas spotkania zaplanowane zostało w dwóch wariantach:
mięsnym i bezmięsnym. Prosimy wszystkie osoby preferujące wariant bezmięsny
o taką informację już na etapie przesyłania zgłoszenia.
Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia (liczba miejsc jest ograniczona) prosimy
o wpłacanie opłat uczestnictwa na konto bankowe OK PTP nr rachunku:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875.

Opłaty wynoszą 40 zł dla członków PTP, 50 zł dla pozostałych osób i obejmują udział
w prelekcjach oraz obiadokolację.
Ze względu na fakt, iż spotkanie ma charakter przede wszystkim koleżeński
informujemy, iż nie ma możliwości otrzymania faktury VAT. Dalsze szczegółowe
informacje będą zamieszczane na bieżąco naszej stronie internetowej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i dyskusji podczas niej
Przewodnicząca OKPTP
Anna Knobloch-Gala
3. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „W STRONĘ PSYCHOLOGII
EKSPERYMENTALNEJ”
W dniu 25 października 2013 roku w Collegium Witkowskiego na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa pod tytułem „W stronę
psychologii eksperymentalnej”. Konferencję zorganizowano w 110 rocznicę założenia
przez Władysława Heinricha Pracowni Psychologii Eksperymentalnej w Katedrze
Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w tym czasie miała być
wzorowana na doświadczeniach angielskich i amerykańskich psychologów przy
aktywnym współudziale Augusta Witkowskiego, ówczesnego rektora Uniwersytetu.
Konferencja została zorganizowana przez Komisję Nauk Psychologicznych Polskiej
Akademii Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Oddział
Krakowski oraz Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Konferencję otworzyła prof. dr hab. Maria Kielar-Turska.
W trakcie konferencji wyjaśniono, czym jest psychologia eksperymentalna.
Wskazano, że psychologia eksperymentalna jest elementem składowym psychologii
naukowej. Początek tego nurtu psychologii na ziemiach polskich datuje się na rok
1903, w którym to, w ramach działań Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownię
psychologii eksperymentalnej założył profesor filozofii Władysław Heinrich,
prowadzący uprzednio przez wiele lat badania w tej dziedzinie. Dowodem
potwierdzającym nowatorskość prac Heinricha był opublikowany przez krakowską
Akademię Umiejętności pięć lat wcześniej komunikat z badań własnych tego
naukowca, traktowany obecnie jako początek psychologii eksperymentalnej w Polsce
(Strelau, 2000, s. 59).
Zgodnie z definicją słownikową, terminem psychologia eksperymentalna określa się
takie podejście do jakiegokolwiek zagadnienia z zakresu psychologicznego, które
do jego wyjaśnienia wykorzystuje procedurę eksperymentu (Reber, 2008, s. 620).
Pojęcie psychologii eksperymentalnej zostało wprowadzone do powszechnej
świadomości ćwierć wieku wcześniej dzięki coraz większej popularności badań
doświadczalnych, a więc prowadzonych w sposób eksperymentalny, przez
prekursora tego typu badań filozofa Wilhelma Wundta, mierzącego dostępnymi
narzędziami procesy psychiczne, które zachodzą w ludzkiej psychice pod wpływem
rozmaitych bodźców. Naukowiec ten utworzył w 1879 r. pierwszą na świecie
pracownię psychologii eksperymentalnej w Lipsku, w której prowadził swoje
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badania. Następnie, metody psychologii eksperymentalnej zostały przeniesione
do badań psychiatrycznych (Bilikiewicz, 2004, s. 34, 35).
W trakcie konferencji zaprezentowano pięć referatów i wystąpień:
1.
Dr hab. Bartłomiej Dobroczyński wygłosił referat pt. „Psychologia jak ją widzi
Władysław Heinrich”.
2.

Prof. dr hab. Edward Nęcka omówił „Eksperymentalną psychologię woli”

3.
Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska wyartykułowała różnice pomiędzy
współczesną oraz historyczną psychologią społeczną w referacie „Psychologia
społeczna – dawniej i dziś”.
4.
Prof. dr hab. Jan Kaiser omówił „Problem psychofizyczny w ujęciu Władysława
Heinricha z perspektywy współczesnej psychofizjologii”
5.
Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska i dr Małgorzata Stępień-Nycz wygłosiły
odczyt pt. „Eksperymentalne badania nad rozwojem: historia i współczesność”.
Bibliografia
Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Reber A.S., Słownik psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, GWP, Gdańsk 2000.

Członkini Zarządu OK PTP
Agnieszka Trela
4. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SUPERWIZJA W PROCESIE KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA PSYCHOTERAPEUTÓW
W dniach 4-5 października odbyła się w Bochni konferencja, która zgromadziła blisko
stu osobową grupę superwizorów oraz adeptów superwizji z różnych ośrodków
szkolących psychoterapeutów na terenie Polski.
Sesja plenarna pt. „Skąd nasz ród” stanowiąca inaugurację konferencji sprawiła,
że zaczęliśmy się zastanawiać czy na pewno jest to pierwsza konferencja
superwizorów psychoterapii (jak chciano ją zatytułować). Nie doszło w Bochni
do takiego uporządkowania, jednak wiem, że odbyły się dwa Sympozja
Superwizorów Psychoterapii zorganizowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: pierwsze odbyło się w 2000 roku w Łodzi,
drugie natomiast w grudniu 2005 w Warszawie i w tym uczestniczyłam, gdyż
superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zostali na nie
zaproszeni. Mówiono wtedy o rozumieniu i specyfice superwizji w psychoterapii,
o jej roli w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym psychoterapeutów, o propozycjach
dotyczących szkolenia dla superwizorów. Natomiast we wrześniu 2009 r. w Krakowie
odbyła się ogólnopolska Narada Superwizorów Psychoterapii PT Psychologicznego –
omawiano standardy kształcenia psychoterapeutów, dyskutowano nad kryteriami
przedłużania certyfikatów psychoterapeuty oraz superwizora i rozmawiano o miejscu
PTP wobec Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz Europejskiej
Federacji Towarzystw Psychologicznych (EFPA). Pamiętam też wiele krótkich,
roboczych spotkań superwizorów, które odbywały się najpierw w ramach corocznych
konferencji Sekcji Psychoterapii PT Psychologicznego, a później w ramach konferencji
Trzech Sekcji.
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Natomiast w Bochni miałam po raz pierwszy okazję: 1 – przysłuchiwać się dyskusji
panelowej terapeutów uzależnień: „Superwizja w psychoterapii uzależnień”
(A. Litwa-Janowska, K. Gąsior, M. Kowalcze, J. Ryniak) – współpracowałam
z młodymi terapeutami uzależnień przez 7 lat i wiele się od nich nauczyłam;
2 – przez chwilę zastanowić się nad „Integracją w superwizji” (B. de Barbaro,
Z. Milska-Wrzosińska) – jednak ta sesja plenarna, zaplanowana na zakończenie
konferencji w Bochni, została dotkliwie skrócona. Niemniej jednak w podsumowaniu
na pytanie: „Co dalej? ” B. de Barbaro podkreślił znaczenie więzi (sieci) społecznej
superwizorów, potrzebę zawodowego rozwoju i regulacji formalnych dla tego
zawodu.
Przytoczę słów kilka z dyskusji panelowej „Kształcenie superwizorów” –
dr I. Jelonkiewicz kierownik studiów podyplomowych w APS w Warszawie
przedstawiła program szkolenia superwizorów psychoterapii (www.aps.edu.pl),
natomiast J. Gliszczyński mówił o superwizji jako o sytuacji uczenia się wolnej
od oceny, polegającej na kształceniu umiejętności nawiązywania i rozwoju relacji,
I. Namysłowska mówiła o ciekawości, szacunku i życzliwości w relacji typu mistrz–
uczeń, podkreślała znaczenie etyki, zastanawiała się też nad formą egzaminowania
(podobnie jak kilku innych uczestników dyskusji), K. Klajs przedstawił zróżnicowane
możliwości w szkoleniu (6 seminariów do wyboru?), Cz. Czabała zapytał o treść
i formy kształcenia, B. de Barbaro zwracał uwagę na trudność w superwizji pytając:
Czy ma się być superwizorem „od danego podejścia” czy superwizorem „w ogóle”?
B. Józefik zastanawiała się nad tym jak łączyć uczenie się z relacją terapeutyczną czy
superwizyjną, czy powinien istnieć kodeks etyczny dla tej właśnie relacji?
A. Pohorecka zastanawiała się nad zakresem odpowiedzialności w superwizji,
postawiła też pytanie „czy każdy terapeuta może być superwizorem?”. Mówiono
również o roli superwizorów rekomendujących terapeutów do egzaminu
certyfikacyjnego i o roli kierowników kursów. Dyskusja pokazała różnorodność
podejść do sposobu kształcenia superwizorów, tak jak wcześniej podczas konferencji
dotyczących psychoterapii, różnorodność podejść do kształcenia psychoterapeutów.
Inny równie ważny panel to: „Problem granic między terapią własną a superwizją
w różnych podejściach terapeutycznych”, miałam wrażenie, że tu jest więcej różnic,
że to dopiero początek reflektowania tego problemu w takiej „konferencyjnej”
formie i wstęp do szerszej dyskusji.
Natomiast dyskusja panelowa „Funkcjonowanie grup superwizorów w ramach idei
ustawicznego kształcenia” (dowiedzieliśmy się, że kilka takich grup powstało
w polskich miastach, różne stawiają sobie cele, na różnych opierają się zasadach) –
stała się szybko inspiracją do działania dla niektórych krakowskich superwizorów.
Nie sposób opisać przebiegu całej konferencji (nie przypuszczałam zresztą,
że zostanę o to poproszona). Jednak na zakończenie spokojnie mogę powiedzieć,
że była interesująca, wartościowa, pożyteczna i co najistotniejsze – postanowiliśmy
spotykać się co dwa lata.
Członkini OK PTP
Anna Turczyńska
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5. APEL POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO DO PREZYDENTA RP
Polskie Towarzystwo Psychologiczne apeluje do Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego o niepodpisywanie Ustawy z 23 października 2013 roku
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób i skierowanie jej do Trybunału
Konstytucyjnego z pytaniem o konstytucyjność proponowanych w ustawie
rozwiązań.
Apel nasz jest odpowiedzią na poniżej zamieszczony tekst prof. n. med. dr hab.
Józefa Krzysztofa Gierowskiego, Kierownika Katedry Psychiatrii Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum, który apelując do naszego środowiska wskazał
argumenty uzasadniające zwrócenie się do Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Tekst ukaże się w Psychiatrii Polskiej.
Przyjęte ułomne prawo niesie za sobą określone negatywne konsekwencje dla opieki
psychiatrycznej i psychologicznej, działalności diagnostycznej, terapeutycznej
i opiniodawczej. Ustawa powstawała przy jednoznacznym sprzeciwie i braku
akceptacji nie tylko instytucji psychiatrycznych, Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, Specjalisty Krajowego ds. Psychiatrii, Samorządu Lekarskiego, lecz
także Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
Komitetu Helsińskiego oraz wielu innych instytucji i osób, w tym także wybitnych
prawników. Mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której głos tych, którzy
są specjalistami od diagnozy i terapii, jest lekceważony, dezawuowany i pomijany,
decydują natomiast ci, których wiedza medyczna i terapeutyczna jest znikoma,
fragmentaryczna, najczęściej mało aktualna.
Kraków, dnia 25 listopada 2013 roku
Więcej na stronie:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=509

6. UWAGA! NOWE DZIAŁANIA W SPRAWIE USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA!
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Apelujemy o aktywny udział w konsultacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
dotyczącej zmian w ustawie o zawodzie psychologa. To jest ten moment, w którym
musimy wykazać się solidarną walką o przygotowanie aktu prawnego, który wreszcie
ureguluje nasz status zawodowy. Odpowiedzcie na ankietę i zachęcajcie wszystkich
znanych sobie psychologów do uczynienia tego samego.
Musimy sami zadbać o nasze prawa zawodowe i ochronę naszych klientów.
Poniżej zamieszczam tekst komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
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Dnia 31 października 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło
konsultacje społeczne umożliwiające wyrażenie opinii na temat regulacji
wykonywania zawodu psychologa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
w szczególności: psychologów, studentów psychologii oraz osoby korzystające z
usług psychologicznych do wypełnienia formularza ankiety. Ankieta znajduje się na
stronie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS:
http://www.dialog.gov.pl
W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Anią Świątek-Kolerą, tel. 22 661 16 37.
Sekretariat
Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
tel. (022) 661 16 38 , fax: (022) 661 16 40
e-mail: sekretariat.ddp@mpips.gov.pl

7. KOŁO PSYCHOLOGA SENIORA – ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE ORAZ REKOMENDACJE
Zapraszamy na zebranie Koła Seniorów OK PTP, które odbędzie się w dniu 20 stycznia
2014 roku o godzinie 18.00 w sali 213 w Instytucie Psychologii (Al. Mickiewicza 3).
Korzystając z okazji chcielibyśmy również zarekomendować do przeczytania
wszystkim Członkiniom i Członkom niezwykle interesujące książki:
M. Niemczyńska "Mrożek. Striptiz neurotyka" – planujemy w marcu lub
kwietniu 2014 roku zorganizowanie rozmowy z autorką.
Hanna Pasterny "Tandem w szkocką kratkę" – rozmowa autorki ze Szkotką
cierpiącą na zespół Aspergera.
Mariola Wereszka "Psychoterapia moja partia polityczna" – historia
psychoterapii w Krakowie (krótki film promujący książkę można znaleźć tutaj).
Przewodnicząca Koła Seniora
Anna Turczyńska

8. KSIĄŻKA PT. WYBRANE ZAGADNIENIA DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWOŚCI ORAZ WIELOJĘZYCZNOŚCI –
JUŻ WYDANA (DOSTĘPNA ZA DARMO)
Od roku 2012 przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej trwały prace nad książką pt. „Wybrane zagadnienia
diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz
wielojęzyczności”.
Publikacja kierowana jest w głównej mierze (choć nie tylko!) do osób zajmujących się
diagnozą psychologiczną dzieci w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Ma ona charakter przede wszystkim informacyjny, to znaczy omawia wybrane
kwestie diagnozy dzieci odmiennych (od większości dzieci pochodzenia polskiego)
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pod względem etnicznym, językowym i kulturowym, jak również rekomendacyjny,
a nadrzędnym jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk diagnostycznych.
Publikacja jest już dostępna (za darmo). Ośrodek Rozwoju Edukacji podjął się
zadania rozsyłania egzemplarzy do wszystkich Poradni PsychologicznoPedagogicznych w Polsce.
Wersja elektroniczna jest dostępna również za darmo do ściągnięcia ze strony:
http://www.ptp.krakow.pl/attachments/article/74/_Diagnoza_Psychologiczna_Wielok
ulturowosc_Wielojęzycznosc_ORE.pdf
Dostęp do książki jest otwarty, to znaczy, że można swobodnie z niej korzystać
jak również ją powielać, przesyłać oraz umieszczać na stronach internetowych.
Publikacja została dotychczas objęta Patronatem Honorowym: Rzecznika Praw
Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Pracowni
Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Komitetu
Psychologii PAN oraz Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN.
Informacji dotyczących dystrybucji wersji papierowej
p. Katarzyna Leśniewska (katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl):

publikacji

udziela

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46A
00-644 Warszawa
tel. (22) 570-83-02
Będę wdzięczny za przekazanie informacji o książce osobom potencjalnie
zainteresowanym.
Krystian Barzykowski
Współautor i redaktor publikacji

9. FORUM DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ – OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji
Diagnozy Psychologicznej PTP powstało Forum Diagnoza Psychologiczna, która
w zamyśle stanowi platformę wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń z zakresu
diagnozy psychologicznej.
Mając nadzieję, że będzie ona pomocna Państwu w codziennej pracy diagnostycznej
już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu jak również
do rozpowszechnienia informacji na temat Forum.
Forum znajduje się pod adresem:
http://paluchja-forum.home.amu.edu.pl/viewforum.php?f=15

Krystian Barzykowski
Członek Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP
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10. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
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, al. Mickiewicza 3,
31-120 Kraków.

przejścia na emeryturę (co związane
jest ze zwolnieniem z płacenia składek
członkowskich).
Osoby
zainteresowane
otrzymywaniem
Biuletynu
Oddziału
Krakowskiego
PTP
proszone
są przesłanie maila do sekretarza
ds. członkowskich:
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
z
tematem:
"Wyrażam
zgodę
na wpisanie na listę mailingową".

Prosimy także o przesyłanie informacji
dotyczących
uzyskania
dyplomu
psychologa (dotyczy to członków
nadzwyczajnych i wiąże się to ze
zmianą statusu członkowskiego) oraz

Sekretarz ds. członkowskich
Magdalena Nitecka

11. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2014
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Aktualna składka roczna wynosi 80zł
(studenci 40 zł). Prosimy o dokonywanie
wpłat na rachunek bankowy Oddziału
Krakowskiego o numerze:

za dwa i więcej lat (od roku 2012 bądź
wcześniej) otrzymają indywidualne
powiadomienia. Informacje mailowe
w tej sprawie będzie do Państwa
przesyłała w imieniu Zarządu Oddziału
kol. Agnieszka Trela.

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875.
W tytule wpłaty bardzo prosimy
o wpisywanie imienia i nazwiska osoby,
której wpłata dotyczy.

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.

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.
Jednocześnie informujemy, iż w okresie
od 15.01 do 31.03 będziemy
przeprowadzać okresową weryfikację
listy członków Oddziału pod kątem
obowiązku opłacania składek. Koleżanki
i Koledzy, którzy zalegają ze składkami

Obowiązek opłacania składek nie
dotyczy emerytów – osoby nabywające
takie
uprawnienia
prosimy
o przekazanie informacji o tym fakcie
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do skarbniczki Oddziału pod adres:
magda.lorenc@onet.pl.

na stronie internetowej Oddziału
(zakładka członkostwo).
Z poważaniem
Skarbniczka OK PTP
Magdalena Lorenc

Pozostałe informacje dotyczące zasad
członkostwa i składek znajdują się stale

12. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP:
a) Komunikat Zarządu Głównego
specjalistycznych umiejętności

dotyczący

rekomendowania

przez

PTP

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 20 listopada br. przyjął ważne uchwały
dotyczące postępowań rekomendacyjnych:
1. Ustalił warunki utraty ważności przyznanych członkom PTP rekomendacji
specjalistycznych umiejętności (tekst uchwały),
2. Wprowadził do warunków uzyskiwania rekomendacji trenerskich ich
odnawianie i zmianę sposobu ustalania opłat rekomendacyjnych oraz
dokonał stosownych zmian w regulaminie Rady Trenerów (tekst uchwały),
3. Dokonał zmian w warunkach formalnych uzyskiwania certyfikatów
psychoterapeuty i superwizora psychoterapii PTP (tekst uchwały).
Wszystkie wprowadzone uchwałami zmiany zostaną zamieszczone w ujednoliconych
tekstach zasad rekomendowania w zakładce "Certyfikaty i rekomendacje".
Uwaga rekomendowani trenerzy PTP zobowiązani do odnowienia rekomendacji!
Termin składania wniosków o odnowienie rekomendacji trenerskich został
przedłużony do końca lutego 2014 roku.
13. POLECANE I REKOMENDOWANE KONFERENCJE I WARSZTATY
a) XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
Bydgoszcz, 18-21 września 2014 – Komunikat 2
Organizacja Zjazdu została powierzona przez ZG PTP Zarządowi Oddziału PTP
w Bydgoszczy oraz Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Miejscem Zjazdu będzie kompleks budynków Collegium Maius UKW
w Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30.
Tematem wiodącym XXXV Zjazdu Naukowego PTP jest
„Psychologia w zmieniającym się świecie”.
Wykład inauguracyjny pt. Po co psychologia?
wygłosi Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Patronat nad Zjazdem objęli:
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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydent Bydgoszczy
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Członkami Honorowego Komitetu Naukowego są:
Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, Prof. dr hab. Ida Kurcz,
Prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski, Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski,
Prof. dr hab. Janusz Reykowski , Prof. dr hab. Jan Strelau
Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu jest Prof. dr hab. Janusz
Trempała, a Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Dr hab. Małgorzata
Basińska, prof. UKW.
Wykłady plenarne wygłoszą:
Prof. dr hab. Dariusz Doliński, SWPS Wrocław, Milgram po polsku
Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., UG Gdańsk, Neuronauka we współczesnej
psychologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, UJ Kraków, Motywacyjne źródła uprzedzeń
Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, UKW Bydgoszcz, Nie dorosnąć do… infantylna
osobowość naszych czasów
Prof. dr hab. Stanisław Kowalik, AWF Poznań, Konfrontacja globalizacyjnego ładu
społecznego z psychologiczną koncepcją rozwoju człowieka
Prof. dr hab. Maria Lewicka, UW Warszawa, Czym jest miejsce dla miejsca w
psychologii?
Dr hab. Mariola Łaguna, prof. nadzw., KUL Lublin, Zasoby osobiste jako potencjał w
realizacji celów
oraz goście Zjazdu:
Prof. dr. Jürgen Margraf, Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego,
Current Developments in German Psychology
Prof. Shalom H. Schwartz, PhD, Uniwersytet Hebrajski Jerozolimy, A research review
on the relations between values and behavior in a multicutural perspective
Prof. dr hab. n. med. Marek Harat, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką,
Bydgoszcz, Neuromodulacja w leczeniu schorzeń sfery psychicznej
W założeniach programowych Zjazdu przewidujemy następujące formy prezentacji:
wykłady plenarne, dyskusje panelowe, sympozja naukowe, sesje tematyczne, sesje
plakatowe oraz warsztaty (zob. Program Ramowy).
Zakładamy, że w każdej z tych form udział wezmą osoby reprezentujące różne
ośrodki badań naukowych i/ lub praktyki psychologicznej.
Zachęcamy Państwa do zgłaszania indywidualnych prezentacji, a także organizacji
sympozjów naukowych oraz warsztatów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo
w Zjeździe.
Zgłoszenia udziału prosimy nadsyłać do dnia 1 lutego 2014.
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Informacje na temat XXXV Zjazdu PTP wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa
dostępne są na stronie internetowej Zjazdu:
http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl
Liczymy na Państwa udział w Zjeździe.
W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Janusz Trempała
dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW
b) II Międzynarodowa Konferencja pt. „Integracja w psychoterapii - Skuteczność i
ograniczenia” organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Integracji
Psychoterapii w Warszawie w dniach 6-8 czerwca 2014.
conference2014@psip.org.pl
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