Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału PTP w
Rzeszowie – kadencja jesień 2015 r. – jesień 2018 r.
Skład Zarządu Oddziału PTP w Rzeszowie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przewodniczący: Justyna Sikorska-Grygiel
Zastępca Przewodniczącego: Arletta Kubicka
Skarbnik: Barbara Cebula
Sekretarz: Dorota Senderecka
Członek Zarządu: Czesław Krasowski
Komisja Rewizyjna:
Piotr Pudło
Danuta Ochojska
Agnieszka Lorentz

Oddział PTP w Rzeszowie realizował w kadencji 2015 r. - 2018 r. swoje
zadania statutowe w następujący sposób:
1. Warsztaty i szkolenia:

- listopad 2015 r.
„Wykorzystywanie seksualne i przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja” prowadząca: mgr Barbara Błaż-Kapusta
- grudzień 2015 r.
„Kontrakt terapeutyczny i rola psychoterapeuty w terapii rodzin i w terapii par” uczestnicy mogli także skorzystać z superwizji osobistych doświadczeń - prowadzący: mgr
Zdzisław Kuśnierz
- styczeń 2016 r.
"Terapia osoby uzależnionej - budowanie motywacji do zmiany" - prowadząca: mgr Renata
Zuba
- grudzień 2016 r.
„MMPI – opis narzędzia i zasady stosowania” – 2 dniowe szkolenie prowadzący: mgr
Andrzej Janiak
- czerwiec 2017 r.
„Elementy socjoterapii i psychoterapii młodzieży- w podejściu psychodynamicznym” –
we współpracy z Rzeszowskim Centrum Psychoterapii – prowadząca: mgr Dorota Senderecka
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- luty 2018 r.
„Ujęcie depresyjności w teorii psychodynamicznej. Analiza przypadków” – dla pedagogów
i psychologów szkolnych we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w
Rzeszowie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją - prowadzące: mgr Dorota
Senderecka i mgr Barbara Cebula

2. Wykłady otwarte:

- listopad 2016 r.
„Sposoby myślenia o pierwszej konsultacji
klinicznych” - prowadząca: mgr Renata Sołkowicz

pacjenta

-

opis

przypadków

- październik 2017 r.
„Kliniczne aspekty funkcji ramy terapeutycznej” – we współpracy z Podkarpackim
Stowarzyszeniem Psychoterapeutów – prowadząca: mgr Ewa Jakubowska-Kot
- grudzień 2017 r.
„Władza i nadużycie władzy w procesie psychoterapii” - we współpracy z Podkarpackim
Stowarzyszeniem Psychoterapeutów – prowadząca: mgr Arletta Kubicka
- marzec 2018 r.
I część:
„Terapia skoncentrowana na przeniesieniu u pacjentów z poziomem organizacji
borderline – podstawowe założenia” - we współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem
Psychoterapeutów – prowadzący: mgr Wojciech Sroka
- kwiecień 2018 r.
II część:
„Terapia skoncentrowana na przeniesieniu u pacjentów z poziomem organizacji
borderline – leczenie” - we współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów
– prowadzący: mgr Wojciech Sroka
- kwiecień 2018 r.
„Przemoc a osoby starsze” – prowadząca: mgr Marzena Kwasik
- maj 2018 r. - członkowie oddziału w Rzeszowie wzięli udział w wykładzie w Poznaniu
zorganizowanym przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu,
Oddział PTP w Poznaniu oraz MOT OZZP w Poznaniu
„Rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych – co powinni wiedzieć psychologowie?” - prowadzący:
Konrad M. Mazur
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- na przestrzeni kadencji współudział członków oddziału w transmisjach cyklicznych
wykładów otwartych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne w
Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.

3. Sesja panelowa podczas 36.
Psychologicznego:

Kongresu Polskiego Towarzystwa

Oddział w Rzeszowie był współorganizatorem sesji panelowej 7: „Kim jest psycholog –
ustawa o zawodzie psychologa”
Przygotowanie we współpracy z prof. Heleną Wroną-Polańską, prof. Adamem Tarnowskim, dr
Jadwigą Łuczak-Wawrzyniak, mgr Justyną Sikorską-Grygiel.

4. Inne aktywności oddziału:
- Zarząd oddziału zwrócił się oficjalnie do Przewodniczącego PTP i Zarządu Głównego PTP o
zajęcie stanowiska w konsultacjach społecznych przez PTP w sprawie procedowanego projektu
ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia na mailową prośbę Kolegi z naszego oddziału:
mgr Wojciecha Rakoczego. Niestety Przewodnicząca PTP oraz członkowie ZG nie zareagowali
na wystosowaną prośbę.
- Wrzesień 2017 r. wizyta przewodniczącej oddziału PTP w Rzeszowie w biurze posłanki RP
Pani Krystyny Wróblewskiej w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego wynagrodzeń w
ochronie zdrowia (kwalifikacja wynagrodzeń dla psychologów) oraz wstępna rozmowa na
temat podjęcia inicjatywy poselskiej w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
- Współautorstwo przewodniczącej oddziału w Rzeszowie w opracowaniu stanowiska PTP dla
komisji sejmowej w sprawie wynagrodzenia psychologów w ochronie zdrowia – we
współpracy z prof. Czesławem Czabałą oraz dr Jadwigą Łuczak-Wawrzyniak – stanowisko
powstało jednakże władze PTP zadecydowały ostatecznie o nie uczestniczeniu jako
towarzystwo w pracach komisji sejmowej w tej sprawie.
- Przygotowanie wniosku o nadanie medalu za zasługi dla polskiej psychologii dla Pana prof.
Czesława Czabały.
- Wykonywanie od początku kadencji do kwietnia 2018 r. konsultacji aktów prawnych dla
ministerstw dotyczących pracy psychologów w różnych resortach oraz dokumentów dla
zewnętrznych instytucji. Oddział wykonywał także czynnie konsultacje z członkami oddziału
wewnętrznych dokumentów PTP etc.
- W związku z obserwowanymi podczas bieżącej kadencji ZG uchybieniami (w opinii zarządu
oddziału) w zakresie relacji władzy pomiędzy ZG PTP, a Prezydium ZG PTP i trybu
podejmowania decyzji w obrębie tych organów zlecono wykonanie opinii prawnej w zakresie
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ustalenia zgodności z przepisami prawa i statutem PTP postanowień Regulaminu Prezydium
ZG oraz przekazanie jej wraz z pismem przewodnim w tej sprawie do Komisji Rewizyjnej PTP.
- Kontakt osobisty członków zarządu oddziału wraz z członkami oddziału odbywał się przy
okazji organizowanych szkoleń/warsztatów/wykładów oraz mailowo i telefonicznie. Zarząd
Oddziału w Rzeszowie obradował podczas spotkań fizycznych oraz pracował drogą on-line.
Zarząd Oddziału w Rzeszowie podejmował podczas swojej kadencji szereg uchwał stosownie
do wytyczanych przez siebie zadań w tej kadencji oraz w związku z przyjęciami nowych
członków do oddziału.
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