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Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP w składzie: Monika Tarnowska
(Przewodnicząca), Dariusz Parzelski, Maja Filipiak, Bartosz Zalewski, Małgorzata Krasuska
działa od 13 grudnia 2014 r. Główne cele, sformułowane przez Zarząd odnoszą się do wsparcia procesu integracji środowiska członków WOT PTP (wymiany myśli i doświadczeń psychologów) oraz upowszechniania współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej oraz przykładów
dobrych praktyk. Aktualnie WOT PTP zrzesza ponad 1200 Członków. Siedzibą WOT PTP od
2015 roku jest mieszkanie przy ul. Mickiewicza 64/66 w Warszawie, podarowane przez Śp.
Kol. Barbarę Kapiszewską-Kochanowską.

WOT PTP jest obecny w internecie pod adresem:
www.wotptp.waw.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/
Warszawski-Oddział-Terenowy-PTP1598132900406771/?ref=bookmarks ). Prowadzimy
również cykliczny Biuletyn dla naszych członków: biuletyn.wotptp.waw.pl. Naszymi autorami są: dr
Daniel Bąk, dr Marcin Biernacki, dr Aleksandra Cisłak,
dr Aleksandra Jaworowska, dr Łukasz Tanaś, dr Emilia
Wrocławska-Warchala, Radosław Wujcik oraz dr
Piotr Zieliński.
Dla naszych członków staramy się organizować atrakcyjne wykłady, szkolenia i prelekcje, np.:

da – 2 grudnia). Wybór delegatów będzie poprzedzony wystąpieniem
 prof. Adama Tarnowskiego z Wydziału Psychologii

UW pt. „Komunikacja i wspólne działanie”.
 Tego dnia odbędą się także dwa równolegle wyda-

rzenia. Wystąpienie Patryka Siewerta – Konsultanta Ochrony Danych Osobowych z firmy Soczko &
Partnerzy, zatytułowane "RODO w gabinecie psychologa", dotyczyć będzie podstawowych wymogów nakładanych na gabinety psychologiczne przez
RODO i rozwiązań, jakie psycholodzy powinni w
związku z tym wdrożyć.

 Wykład pt. „Transgeneracyjny przekaz traumy na  Trzecie z wydarzeń to warsztat, który poprowadzi

przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie”
przygotowany przez prof. dr hab. Katarzynę
Schier,

 Spotkanie pt. „Tajemnica zawodowa i odpowie-

dzialność prawna psychologa”, prowadzone przez
dr Agnieszka Fiutak

Dorota Jagura – psycholog z firmy BIOMED Neurotechnologie, prezentujący metodę Warnkego.
Jest to eksperymentalna metoda terapii (proces
naukowej weryfikacji tej metody w Polsce trwa)
skierowana dla osób z centralnymi zaburzeniami
przetwarzania bodźców wzrokowo-słuchowych.

 Seminarium dotyczące Intensywnej Krótkotermi- Mamy nadzieję, że powyższe propozycje spotkają się z

nowej Terapii Dynamicznej (ISTDP) poprowadzo- zainteresowaniem członków WOT PTP.
ne przez Annę Uściłowską.
Zachęcamy naszych członków do aktywnego uczestnictwa w Grupach tematycznych WOT PTP: Psychoterapia osób dorosłych, Psycholog w oświacie, Psychologia transportu, Dzieci i młodzież – profilaktyka i terapia, Psychodietetyka, Arteterapia oraz Praca z osobami w wieku późnej dorosłości.

16 września 2018 roku odbędzie się spotkanie
członków WOT PTP, którego celem jest wybór
delegatów WOT PTP na Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w
tym roku odbywać się ono będzie w dniach 30 listopa-

