Warszawski Oddział Terenowy PTP

Warszawa, 09.09.2015

Protokół z Walnego Zebrania WOT PTP

Wobec braku kworum w pierwszym terminie, zebranie rozpoczęto w drugim terminie.
Zebranie otworzyła i następnie prowadziła Przewodnicząca WOT PTP – Monika
Tarnowska.
Funkcje protokolanta powierzono Mai Filipiak – sekretarz Zarządu WOT PTP.
Dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. W skład komisji weszły: Aneta Leoncewicz oraz
Małgorzata Krasuska (członek Zarządu WOT PTP). Następnie Monika Tarnowska
przedstawiła porządek obrad (patrz załącznik nr 1 do protokołu).
Zgodnie z proponowanym porządkiem – zarząd WOT PTP przedstawił sprawozdanie z
dotychczasowej działalności Oddziału. Sprawozdawał ‐ Bartosz Zalewski, skarbnik
Zarządu (treść sprawozdania znajduje się w załączniku nr 2 do protokołu).
W dalszej części zabrania Monika Tarnowska przedstawiła propozycję zasad
konsultowania uwag PTP do założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów przed wysłaniem ich przez ZG PTP do
Ministerstwa. Postulowano, by kierowane przez ministerstwa do PTP dokumenty
dotyczące zawodu psychologa były przekazywane mailowo do oddziałów terenowych i
placówek PTP, a następnie – by konsultowana była proponowana przez ZG PTP
odpowiedź dla ministerstwa. Uwagi przesyłane przez ZG PTP jako oficjalne stanowisko
PTP powinny uwzględniać stanowiska oddziałów terenowych i placówek Towarzystwa.
Podkreślano, że mimo presji czasu na przedstawienie stanowiska, jaka zazwyczaj w
takich sytuacjach występuje, zorganizowanie przez ZG PTP możliwości wymiany myśli
w tak ważnej dla środowiska sprawie jest ważne. Obecna podczas zebrania Anna Ciupa
postulowała opracowanie sposobu odpowiadania przez oddziały w toku społecznych
konsultacji na sformułowane przez ZG PTP propozycje odpowiedzi do ministerstwa.
Ostatecznie podjęto w tej sprawie uchwałę:

Uchwała nr 1
WOT PTP zgłasza wobec ZG PTP oczekiwania:
1. przekazywania opracowywanych przez ZG PTP dokumentów dotyczących ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów do Oddziału, celem
konsultacji ich treści,
2. uwzględniania w oficjalnym stanowisku PTP stanowiska WOT PTP.
Wynik głosowania w powyższej sprawie:
Za przyjęciem uchwały głosowało 25 osób, wstrzymały się od głosu 2 osoby, nikt
nie był przeciw.
W dalszej części zebrania Monika Tarnowska zgłosiła potrzebę wystosowania prośby do
ZG PTP o przekazanie informacji na temat prac dotyczących proponowanych zmian
kodeksu etycznego jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTP, tak, by
członkowie oddziału WOT PTP mieli czas zapoznać się z tą informacją, a w szczególności
– by wybrani Delegaci mogli przygotować się do zabrania głosu w tej sprawie podczas
Walnego Zgromadzenia. Doceniając wartość dotychczasowego brzmienia kodeksu
etycznego PTP, ugłaśniano ideę, by kodeks wzbogacić i ulepszać w określonych
fragmentach, zamiast całkowicie zmieniać.
Potrzebę skierowania do ZG PTP zapotrzebowania na informację o stanie prac nad
nowelizacją kodeksu i proponowanymi w kodeksie zmianami poddano głosowaniu.
Uchwała nr 2
WOT PTP zwraca się do ZG PTP z oczekiwaniem na szczegółowe informacje o stanie
prac nad nowelizacją kodeksu etycznego PTP, w tym informacje o proponowanych
zmianach w brzmieniu kodeksu etycznego PTP, w terminie umożliwiającym członkom
WOT PTP zapoznanie się z nadesłanymi materiałami jeszcze przez 27 listopada 2015.
Wynik głosowania w powyższej sprawie:
Za przyjęciem uchwały głosowało 25 osób, wstrzymały się od głosu 2 osoby, nikt
nie był przeciw.
Kolejną sprawą zgłoszoną przez uczestników zebrania była kwestia potrzeby
opracowania wytycznych dla psychologów dotyczących sposobów postępowania/

reagowania na sytuacje kryzysowe (np. przemoc, sytuacje zagrożenia życia), jakie mają
miejsce w placówkach oświatowych.
Uchwała nr 3
WOT PTP zgłasza do ZG PTP zapotrzebowanie na powołanie zespołu ekspertów, który
opracuje dla psychologów pracujących w placówkach oświatowych standardy
reagowania na sytuacje kryzysowe (takie, jak np. przemoc wśród uczniów, czy
przypadki samookaleczania się), w tym ‐ zasady udostępniania dokumentów przez
psychologów w powyższych sytuacjach.
Wynik głosowania w powyższej sprawie:
Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób, wstrzymały się od głosu 1 osoby, nikt
nie był przeciw.
Kolejną dyskutowaną sprawą była kwestia kandydatów na przewodniczącego PTP.
Przedstawiciele WOT PTP nie wyłonili swojego kandydata do pełnienia tej funkcji.
Padały natomiast pytania dotyczące losu zmian w brzmieniu statutu, jakie na mocy
uchwał podjętych podczas ostatniego Zgromadzenia Delegatów powinny zostać
wprowadzone do tego dokumentu. Członkowie zebrania wyrażali potrzebę uzyskania
informacji, czy KRS zatwierdził zmiany w statucie PTP.

Uchwała nr 4
WOT PTP zwraca się do Zarządu Głównego o wyjaśnienie tego, dlaczego dotychczas nie
weszły w życie uchwały, dotyczące zmian w statucie PTP, podjęte przez ostatnie Walne
Zgromadzenie PTP, między innymi uchwała dotycząca zmiany w statucie PTP w sprawie
kadencyjności władz.
Wynik głosowania w powyższej sprawie:
Za przyjęciem uchwały głosowało 23 osób, wstrzymały się od głosu 3 osoby,
przeciw głosowała 1 osoba.
W dalszej części zebrania Monika Tarnowska zaprosiła do zgłaszania kandydatów na
Delegatów na Walne Zgromadzenie PTP. Lista zgłoszonych nazwisk znajduje się w
załączniku nr 3 do protokołu.

Dokonano zmiany w komisji skrutacyjnej: Anita Komorzycka zastąpiła Anetę
Leoncewicz.
Uchwała nr 5
Uczestnicy Walnego Zebrania WOT PTP decydują się, by głosować jawnie na całą listę
kandydatów na Delegatów.
Wynik głosowania w powyższej sprawie:
Za przyjęciem uchwały głosowało 24 osób, wstrzymała się od głosu 1 osoba,
przeciw głosowały 2 osoby.
Następnie odbyło się głosowanie na listę Delegatów:
Uchwała nr 6
Obecni na Walnym Zebraniu WOT PTP zwyczajni członkowie WOT PTP przyjmują jako
Delegatów Oddziału wszystkie osoby zgłoszone na listę kandydatów na Delegatów.
Wynik głosowania w powyższej sprawie:
Za przyjęciem uchwały głosowało 27 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt
nie głosował przeciw.
Po zakończeniu głosowania na kandydatów na delegatów Monika Tarnowska poprosiła
członków o wypełnienie przygotowanych na zebranie kart (wzór karty w załączniku nr
4 do protokołu), w których członkowie WOT PTP mogli zadeklarować własne
preferencje do co sposobu wykorzystywania nowej siedziby WOT PTP.
Następnie dyskutowano wolne wnioski:
Monika Tarnowska odpowiadała na pytania dotyczące dyżurów, a także odmówiła
propozycji kandydowania na przewodniczącą PTP w reakcji na pytanie skierowane do
Niej przez jedną z członkiń WOT PTP.
Wypowiadano potrzebę aktywizowania członków WOT PTP poprzez organizowanie
rocznych seminariów i koleżeńską superwizję.
Wnioskowano także o upamiętnienie imienia Marzenny Kucińskiej ‐ osoby, która dbała o
darczyńcę lokalu przy Mickiewicza.
Po zakończeniu dyskutowania wolnych wniosków zebranie zostało zakończone.

Załącznik nr 1 do protokołu
PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
9 WRZEŚNIA 2015 r.


Wybór przewodniczącej/go zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej



Przedstawienie porządku obrad



Prezentacja sprawozdania merytorycznego za okres od grudnia 2014 r. do września
2015 r.



Dyskusja nad sprawami dotyczącymi obrad Walnego Zgromadzenia



Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, które odbędzie się w dniach 27‐29 listopada w ośrodku Fundacji
ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6



Głosowanie na kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego



Dyskusja w sprawie wykorzystania nowej siedziby WOT PTP na rzecz integracji
środowiska członków Oddziału



Wolne wnioski

Załącznik nr 2 do protokołu
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOT PTP
za okres od grudnia 2014 roku do września 2015 roku
Od 13 grudnia 2014 działa nowy zarząd WOT PTP w składzie: Monika Tarnowska
(przewodnicząca), Dariusz Parzelski (wiceprzewodniczący), Maja Filipiak (sekretarz),
Bartosz Zalewski (skarbnik), Małgorzata Krasuska (członek Zarządu).
Główne cele Zarządu to:
•

wspieranie integracji środowiska członków WOT PTP (wymiany myśli i doświadczeń

psychologów)
•

upowszechnianie współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej oraz przykładów

dobrych praktyk

Realizacja powyższych celów:
•

27 maja odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji zespołu badawczego prof. Mai

Lis-Turlejskiej pt. "Zaniedbany temat - Konsekwencje traumy II wojny światowej w Polsce".
Była to okazja do zapoznania się z niezwykle ciekawymi wynikami badań, a także do
dyskusji dotyczącej powodów i możliwych konsekwencji wysokiego poziomu PTSD wśród
osób, które przeżyły II wojnę światową w Polsce.
•

9 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie z Kurtem Rendersem – belgijskim psychologiem

klinicznym, psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii skoncentrowanej na emocjach
(Emotion Focused Therapy, EFT), superwizorem EFT. Zaprezentował on współczesną
psychologiczną wiedzę naukową, na jakiej opiera się to podejście terapeutyczne, a także
opowiedział o specyfice pracy w tym nurcie.
•

9 września 2015 r. odbył się wykład dr Udiego Orena – przewodniczącego

Europejskiego Towarzystwa EMDR, psychologa klinicznego, trenera EMDR Europe oraz
EMDR Institute w Kalifornii. Wykład dotyczył terapii EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing), która początkowo rozwinęła się jako metoda leczenia

Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (PTSD), a obecnie uznana została za potwierdzoną
badaniami, wysoce efektywną metodę pracy, skuteczną w leczeniu różnych rodzajów
zaburzeń zdrowia psychicznego.
•

21-go października odbędzie się wykład dr Daniela Bąka, poświęcony opartym na

współczesnej wiedzy naukowej metodom terapeutycznej pracy z osobami LGBTQ.
•

Zarząd uchwałą nr 24/2015 3 czerwca 2015 r. podjął decyzję o podjęciu współpracy z

organizatorami Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych, reprezentowanymi
przez Jakuba Tercza (Instytut Filozofii UW), polegającej na wzajemnej wymianie informacji
dotyczącej działań promujących dialog między filozofami, psychologami oraz psychiatrami.
•

Zarząd uchwałą nr 23/2015 3 czerwca 2015 r. podjął decyzję określającą warunki

obejmowania patronatem WOT szkoleń psychologicznych (oferowane szkolenie opiera się na
współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej, a w przypadku szkoleń dotyczących
interwencji z obszaru pomocy psychologicznej – istnieją badania potwierdzające użyteczność
danej interwencji w leczeniu określonych rodzajów zaburzeń zdrowia psychicznego; osoba,
która poprowadzi szkolenie, posiada kwalifikacje potwierdzone odpowiednim szkoleniem
i doświadczeniem praktycznym; w przypadku szkoleń obejmujących określony obszar wiedzy
/ umiejętności, których wykorzystanie w praktyce wymaga posiadania szerszej wiedzy /
odpowiedniego wykształcenia / odpowiedniego doświadczenia, organizator kwalifikuje do
udziału w szkoleniu wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi). Zarząd podjął
decyzję o polecaniu przez WOT szkolenia z zakresu terapii EMDR, prowadzonego przez dr
Udiego Orena we wrześniu br., zgodnie z prośbą, która wpłynęła do Zarządu ze strony
Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, reprezentowanym przez
dr Dorotę Merecz-Kot. Informacja o polecaniu szkolenia zamieszczona została na portalu
społecznościowym WOT PTP, stronie internetowej Oddziału oraz została skierowana do
członków WOT PTP drogą mailową.
•

Zarząd uchwałą nr 15/2015 z 13 maja b.r. podjął decyzję o warunkach informowania

o publikacjach członków WOT PTP, zgodnie z którą podawane będą informacje o artykułach
opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych (ujętych w liście Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz książkach posiadających recenzje naukowe (a nie
jedynie recenzje wydawnicze). W związku z tym na profilu Facebook opublikowana została

informacja o artykule Ryszarda Praszkiera. Prosimy o zgłaszanie takich publikacji do
Zarządu.
•

9 czerwca 2015 r. WOT PTP był reprezentowany na panelu dyskusyjnym

poświęconym terapii osób homoseksualnych (panel organizowany był przez Kampanię
Przeciw Homofobii w ramach naukowych wtorków na Wydziale Psychologii UW).
•

27 maja b.r. odbyło się spotkanie z Angelą Pasmą, dyrektorem holenderskiej fundacji

Youth Interventions Foundation. Fundacja ta jest organizacją non-profit zajmującą się
upowszechnianiem

metody

pracy

terapeutycznej

z

nastolatkami

z

problemami

behawioralnymi (w tym – z zaburzeniami zachowania i uzależnieniami) i z rodzinami tych
nastolatków. Metoda ta – MDFT (wielowymiarowa terapia rodzinna) jest metodą o
potwierdzonej badaniami skuteczności, utworzoną w USA . Youth Interventions Foundation
prowadzi MDFT Academy i uzyskało licencję na upowszechnianie tej metody w Europie.
MDFT Academy jest zainteresowana upowszechnieniem tej metody pracy w Polsce. Trwają
wstępne rozmowy w tej sprawie, główne zagadnienie to wyłonienie instytucji, która byłaby
zainteresowana uzyskaniem licencji, organizacją szkoleń i udostępnieniem usług MDFT
nieodpłatnie dla klientów.

Aktywność o charakterze organizacyjno-administracyjnym:
1. W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 10 posiedzeń, średnio jedno w miesiącu,
podczas których podjęto 46 uchwał.
2. W okresie sprawozdawczym przyjęto 58 nowych członków.
3. Uporządkowano bazę danych dotyczących członków WOT PTP, w celu ustalenia
realnej liczby członków WOT PTP oraz przygotowania Walnego Zebrania członków
WOT PTP służącego dokonaniu wyboru delegatów na Walny Zjazd PTP. W związku
z tym:
 jak ustalono, WOT PTP liczy obecnie 1208 członków, w tym 967
zwyczajnych, 239 nadzwyczajnych, 63 emerytowanych oraz dwóch członków
honorowych (prof. Jan Strelau oraz prof. Janusz Reykowski);
 z bazy wykreślono dziesięcioro zmarłych członków WOT PTP;

 przeprowadzono akcję związaną z regulowaniem zaległości w opłatach
członkowskich: zidentyfikowano osoby zalegające z opłatami członkowskimi;
do osób tych wysłano maile lub listy polecone informujące o zaległościach
wraz z wyznaczeniem terminów spłaty;
 część osób nie dokonała opłaty zaległych składek, część poinformowała WOT
PTP o swojej decyzji rezygnacji z członkostwa, w efekcie z listy członków
WOT PTP skreślono 432 osoby.
4. Zatrudniono panią Ewę Kaczorkiewicz do bieżącej obsługi w sprawach członkowskich
WOT oraz do porządkowania bazy komputerowej członków WOT PTP. Ustalono
stałe dyżury dla członków WOT PTP: stacjonarny we wtorki w godz. 8:30-12:30 oraz
telefoniczno-mailowe w poniedziałki oraz piątki w godz. 8:00-10:00, ponadto
usprawniono

komunikację

mailową

z

członkami

Oddziału

(nowy

adres:

wot.ptp@gmail.com).
 m. in. naprawiono błędy w działaniu elektronicznej bazy danych, dokonano
serwisu komputera WOT PTP oraz uporządkowano bieżącą dokumentację
papierową w siedzibie Oddziału.
5. Zrezygnowano z prowadzenia dotychczasowej strony internetowej oraz rozwiązano
umowę z dostawcą usług hostingowych; stworzono nową stronę internetową,
umieszczoną pod adresem: www.wotptp.waw.pl . Strona jest stale uaktualniana
i znajduje się pod opieką wiceprzewodniczącego Zarządu dr Dariusza Parzelskiego
oraz przewodniczącej Zarządu dr Moniki Tarnowskiej.
6. Uruchomiono stronę WOT PTP na portalu społecznościowym Facebook, gdzie na
bieżąco umieszczane są informacje związane z aktywnościami WOT oraz innymi
istotnymi dla środowiska na terenie województwa mazowieckiego – profilem opiekuje
się także dr Parzelski.
7. Opracowano nowe logo oddziału, widoczne na stronie internetowej WOT.
8. Zgodnie z zarządzeniem Zarządu Głównego PTP nadano każdemu rzeczywistemu
członkowi WOT PTP loginu do logowania się na planowane forum internetowe dla
psychologów, w formacie: trzy litery (wot) i cztery cyfry (nr członkowski w WOT),
np. wot0001, wot1111. Listę z loginami przesłano do Zarządu Głównego.

9. W sprawach środowiskowych Zarząd wystosował do zarządów oddziałów terenowych
oraz sekcji naukowych PTP list dotyczący reakcji Zarządu na uwagi PTP do założeń
do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Zarząd wskazał, że propozycja, by pośród dokumentów składanych przez psychologa
w celu uzyskania wpisu na listę psychologów (a tym samym uzyskania prawa
wykonywania zawodu) wymagano zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego na
podstawie badań internistycznych i psychiatrycznych, godzi w interesy zawodowe
psychologów, jest niemożliwa do przeprowadzenia w praktyce oraz niemożliwa do
dookreślenia merytorycznego (m.in. zbudowania wskazań diagnostycznych, które z
zaburzeń

psychicznych

opisywanych

w

międzynarodowych

systemach

klasyfikacyjnych dyskredytuje osobę do wykonywania zawodu psychologa oraz jakie
badania naukowe dają podstawę do formułowania podobnych wskazówek). W
założeniach do projektu ustawy z 15 lipca 2015 r. nie ma zapisu o badaniach
psychiatrycznych, psycholog miałby natomiast składać „orzeczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na wykonywanie zawodu psychologa wydane przez lekarza medycyny
pracy upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich
pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy”. W uwagach
PTP do powyższych założeń nie ma już propozycji badań psychiatrycznych
kandydatów do zawodu psychologa.
10. Zarząd podjął szereg działań w związku z uzyskaniem nowego lokalu na siedzibę
WOT PTP, zapisanego Oddziałowi w spadku przez Barbarę KapiszewskąKochanowską. Lokal ten mieści się przy ul. Mickiewicza 64 m. 66. Zarząd
przeprowadził konsultacje w sprawie zasad finansowania remontu oraz dalszych opłat
mieszkaniowych oraz użytkowania lokalu z Zarządem Głównych oraz OBiUP-em.
Podjęto decyzję o remoncie lokalu, który odbędzie się w drugiej połowie września
oraz o przeniesieniu siedziby WOT PTP od dnia 1 października tego roku do lokalu
przy ul. Mickiewicza. Zarząd poprosił Przewodniczącą PTP o zwolnienie WOT PTP
z ponoszenia kosztów związanych z najmem lokalu przy ul. Wilczej wraz z końcem
września.
11. Od października rusza trening uważności MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction, po polsku: Redukcja Stresu Metodą Uważności). Trening poprowadzi
psycholog, psychoterapeutka i nauczycielka MBSR w trakcie certyfikacji, Anita

Komorzycka, posiadająca 19 lat doświadczenia w praktyce uważności i uważnego
ruchu. Trening dostępny jest dla członków PTP po preferencyjnej cenie. Informacje o
treningu zamieszczono na portalu społecznościowym WOT PTP, stronie internetowej
Oddziału oraz skierowano do członków WOT PTP drogą mailową.

Załącznik nr 3 do protokołu

Warszawa, 9.09.2015 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
na delegatów WOT PTP na Walny Zjazd PTP
Prosimy o postawienie znaku X w polu TAK lub NIE przy nazwisku każdego kandydata.
Numer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Imię i nazwisko kandydata
Maria Lehman
Ewa Czerniawska
Ewa Kowalska
Mikołaj Winiewski
Julia Bartnikiewicz
Alina Woycicka
Maria Pokój
Beata Trześniewska
Anna Orłowska
Marek Sułkowski
Elżbieta Misiak
Anna Ciupa
Aneta Leoncewicz
Adam Tarnowski
Maja Lis‐Turlejska
Urszula Brzezińska
Kamila Dobrenko
Emilia Wrocławska‐Warchala
Katarzyna Kwiatkowska
Jarosław Lubelski
Jadwiga Kłodecka‐Różalska
Monika Tarnowska
Dariusz Parzelski
Maja Filipiak
Bartosz Zalewski

TAK

NIE

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Załącznik nr 4 do protokołu

GRUPY TEMATYCZNE – CYKLICZNE SPOTKANIA W SIEDZIBIE WOT PTP
Walne Zebranie WOT PTP, 9 września 2015 r.
Imię
Nazwisko
Adres e‐mailowy
(ew. nr telefonu)
Obszar uprawianej praktyki
psychologicznej (np.:
psychoterapia, poradnictwo,
diagnoza / praca z dziećmi,
młodzieżą, dorosłymi / praca
indywidualna, grupowa, praca z
rodzinami i parami)
Jestem zaineresowana/y
spotkaniami grupy tematycznej,
która zajmowałaby się
następującymi zagadnieniami:

Jestem gotowa/gotów pełnić rolę
lidera grupy tematycznej

TAK

NIE

