Zielona Góra, 13.09 .2018

WYCIAG ZE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOSCI ZARZĄDU TERENOWEGO
ODZIAŁU PTP W ZIELONEJ GÓRZE
(kadencja 10.2015 –13.10. 2018)
Skład Zarządu:
Przewodnicząca- Marzanna Farnicka
Zastępca- Krystyna Jędrzejak
Sekretarz- Anna Czechowska
Skarbnik- Magdalena Różak
Członek- Iwona Sławińska
Członek- Justyna Iwanowska
W październiku 2015r. wybrano nowe władze Oddziału. Celem pracy Oddziału była głównie
integracja członków oraz usprawnienie komunikacji przez modernizację strony internetowej,
wykorzystywanie poczty elektronicznej oraz umożliwienie wpłacania składek na konto bankowe. Cele
te zgodne były z celami statutowymi Towarzystwa (Rozdział II, Art. 8): takimi jak:
1. rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by
dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i
zachowaniu zdrowia (dyskusje, petycje);
2. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności
członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej (udział w konferencjach,
organizowanie spotkań samoszkoleniowych);
3. ochronę profesji i etosu psychologa wyrażająca się troską o poziom etyczny i merytoryczny
wykonywania praktyki psychologicznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług
psychologicznych (spotkania w sprawie praktyk z UZ, głos oddziału w sprawie Kodeksu Etycznego
Psychologa);

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Zielonej Górze

4. inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych;
Sprawozdanie z dzielności przedstawiono chronologicznie w rozbiciu na sekcje
Spotkania i uchwały Zarządu
W czasie kadencji odbyło się 12 spotkań oddziału i 12 spotkań Zarządu. Zarząd pracował także w
trybie – „online”.
Podjęto 3 uchwały: 1.o założeniu konta; 2. o dofinasowaniu do szkolenia w wysokości 100 zł dla
każdego członka PTP organizowanego wraz ze Związkami Zawodowymi (warsztat z Olgą Szwagier)
oraz o zgłoszeniu 3 laudacji z wnioskiem o odznakę zasłużony dla PTP.
Ważne decyzje dotyczące pracy oddziału
Od 2016 roku spotkania zaczęły odbywać się w soboty w Sali użyczonej nam przez Dyrekcję
Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej nr 4, przy ulicy Wojska Polskiego 108 w Zielonej Górze. W
trakcie kadencji kontynuowano spotkania czerwcowe w formie spotkania w restauracji. Okazało się,
że taka forma wzbudzała większe zainteresowanie. Podczas dwóch takich spotkań frekwencja
wynosiła 20-25 osób.
Rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w celu propagowania idei członkostwa
w PTP. Mimo tych starań, w ciągu kadencji przyszedł tylko 1 student sympatyk. Udało się poszerzyć
Oddział o 3 nowych członków, reaktywowano członkostwo 1 osoby, wykreślono z listy 7 osób.
Szkolenia
Oddział współorganizował szkolenie z pracy głosem prowadzone przez Olgę Szwajger w 2017r., był
patronem II Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej w Żaganiu (28 - 29.05.2016r.)
organizowanej przez Fundację Simontonowski Instytut Zdrowia i NZOZ Ośrodek Terapeutyczny
„Profil” z Żar ponadto odbyły się trzy spotkania samoszkoleniowe:
- 13.02.2016r. odbyło się spotkanie z psychologiem pracującym w Strzeżonym Ośrodku dla
Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim- omawialiśmy problematykę napływu imigrantów do Europy i

związane z tym problemy kulturowe, tożsamościowe i diagnostyczne. Świętowaliśmy również Dzień
Psychologa
- 20. 02. 2018 i 9. 06. 2018 odbyły sie wykłady „Mity w psychologii”, które poruszały najbardziej
newralgiczne punkty założeń praktyki psychologicznej.
Na uwagę zasługuje fakt w oddziale praktykowano superwizję koleżeńską.
Działalność Zarządu na rzecz społeczności członków PTP
Wypowiadaliśmy się pisemnie i prosiliśmy o zajęcie stanowiska Zarząd Główny PTP
w sprawie istnienia Izb Psychologicznych i weryfikowanej listy psychologów oraz w sprawie Kodeksu
etycznego i prawa do odmowy wykonania pracy w sytuacji przeciążenia. Ponadto zajmowaliśmy się
kwestią indywidualnego ubezpieczenia psychologów prowadzących własną praktykę psychologiczną.
Wraz z przedstawicielami Związków Zawodowych zorganizowaliśmy spotkanie z Dyrekcją
Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, które miało na celu omówienie programu i
sposobu przeprowadzania praktyk studenckich.
- Oddział był reprezentowany w czasie spotkania zorganizowanego przez Ginekologiczno-Położniczy
Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, Oddział PTP w Poznaniu oraz MOT OZZP w Poznaniu dnia 7.07.
2018 nt. na temat "PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - CO POWINNI WIEDZIEĆ
PSYCHOLOGOWIE?" (osobą prowadząca Konrad M. Mazur, z Katedry prawa Europejskiego,
wydział prawa i Administracji, UAM w Poznaniu)
W związku z przypadającą rocznicą 50-lecia powstania Zielonogórskiego Oddziału PTP,
ostatni rok działalności skoncentrowany był na odtwarzaniu historii Oddziału, którego efektem jest
publikacja i stworzenie logo Oddziału oraz uroczystość, która odbyła się 25.06 w zielonogórskiej
Palmiarni. Ponadto stworzono kronikę tego wydarzenia i odnaleziono starą kronikę Oddziału. W
czasie tej uroczystości gościliśmy Przewodnicząca Zarządu Głównego PTP oraz przewodnicząca
oddziału PTP w Poznaniu. Dziękujemy Wam bardzo za udział!
Członkowie Oddziału byli systematycznie informowani o konferencjach organizowanych przez
Uniwersytet Zielonogórski oraz przez inne ośrodki kształcenia psychologów.

Podsumowanie
Kadencja z punktu widzenia Zarządu była czasem, w którym udało się zrealizować postawione cele,
którymi było:
- stworzenie warunków do zintegrowania środowiska lokalnego psychologów,
- usprawnienie komunikacji poprzez stworzenie strony internetowej, wykorzystywanie maila,
- reprezentowanie interesów członków PTP w sytuacjach wymagających interwencji w przypadku
naruszania Kodeksu Etycznego Psychologa,
- umożliwienie płatności składek w formie przelewem bankowego i kontaktu mailowego,
- współpraca z innymi instytucjami dla dobra środowiska psychologów zrzeszonych w PTP (Związki
Zawodowe, Konsultant Wojewódzki, Uniwersytet, Biblioteka Wojewódzka)
Jako Zarząd, w naszą pracę starłyśmy się wprowadzić transparentność i jawność przez kontakt
mailowy, otwarte posiedzenia Zarządu oraz odpowiadać na pojawiające się potrzeby. Rozpoczęliśmy
współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim w celu propagowania idei członkostwa w PTP.
Za Zarząd
Marzanna Farnicka

Sprawozdanie finansowe
Stan finansowy w kasie na 11.09.2018: 2285,62 zł., w depozycie PTP: 1500 zł.
Liczba członków na dzień 11.09.2018r.: 59 osób
Osoby skreślone z dniem 1.05.2017r:
1. Anna Maciuła
2. Natalia Przybylska
3. Maria Firlik
4. Monika Bala-Mikołajewska
5. Andrzej Draszawka
6. Paulina Zamlewska-Lipiec
7. Dorota Stolarska-Frahn
8. Iwona Dubicka
9. Krystyna Koniarek
10. Dorota Halama

Osoby Przyjęte:
Sandra Ossowska
Marta Rogowska
Magdalena Muszyńska
Osoby rekatywowane:
Sarbina Sobkowska
Członkowie przeniesieni do innych Oddziałów PTP:
Justyna Macur- przeniesienie do PTP Oddział Wrocław

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOSCI

25 maja w Zielonej Górze odbyło się spotkanie, które było kulminacja obchodów Pięćdziesięciolecia
istnienia Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1968-2018).
W ramach obchodów oddział podjął inicjatywę rekonstrukcji historii oddziału, jej prezentacji w
formie broszury oraz organizacji spotkania wspomnieniowego wraz z bankietem oraz otwartych
seminariów naukowych pod tytułem: „Fakty i mity w psychologii – rewizja uznanych prawd”.
Realizowanie tego planu rozpoczęto od października 2017 roku. Doprowadzenie do końca każdej z
tych inicjatyw wymagała pracy i zaangażowania się poszczególnych członków oddziału. W tym
miejscu bardzo dziękuję wszystkim, którzy zachcieli się włączyć, dziękuję za ich poświęcony czas,
energię i życzliwość.
Kulminacyjnym momentem świętowania Jubileuszu było spotkanie, które odbyło się w
zielonogórskiej Palmiarni 25 maja. Atmosferę tego spotkania tworzyli psychologowie - pionierzy
(niektórzy już nieobecni), którzy swoją pracą i życiem przepełnionym misją bycia psychologiem
tworzyli zręby środowiska psychologicznego na Ziemiach Odzyskanych, aktualni członkowie
towarzystwa oraz zaproszeni Goście. Dziękujemy za udział Przewodniczącej PTP – dr Małgorzatą
Toeplitz-Winiewską i Przewodniczącej Oddziału PTP z Poznania dr Jadwidze Łuczak – Wawrzyniak.
Cieszymy się że byłyście z nami!
W czasie trwania i realizacji projektu Jubileusz - historia stała się pretekstem do bycia bliżej
zarówno w doświadczaniu i poznawaniu siebie w bliższych relacjach, ale także nas jako grupy.
Historia społeczności psychologów skupionych przy oddziale terenowym PTP w Zielonej Górze
odkryła nie tylko fakty ale i zmieniającą się rolę Towarzystwa. Na podstawie zrekonstruowanej przez
jedną naszych koleżanek (Magdalenie Różak) historii dowiedzieliśmy się, że początki tworzenia się
środowiska psychologów sięgają roku 1952, gdy do Zielonej Góry po studiach przyjechała pierwsza
psycholog - pani Janina Piotrowska. Wraz z nią inni psychologowie przybyli do Zielonej Góry
organizowali się w ramach Sekcji Psychologii przy Ośrodku Badawczo - Naukowym Lubuskiego
Towarzystwa Kultury (potem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego) oraz PTP.
W latach 1958 – 1967 oddział zielonogórski był częścią oddziału Poznańskiego PTP.
Co ciekawe w 1982 w podziękowaniu za przyznanie odznaki Zasłużony dla PTP pani Piotrowska
zawarła życzenie, które nadal jest aktualne: „abyśmy w powodzi metod, testów i publikacji nie

zagubili człowieka. Człowiekowi z racji naszego zawodu mamy zadanie pomagać, zwłaszcza w
dzisiejszych trudnych czasach.”
Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że z okazji Jubileuszu rozpoczęliśmy etap spotkań, w
których historia łączy się z teraźniejszością a teraźniejszość z przyszłością. Raz jeszcze
dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali i świętowali z nami ten piękny Jubileusz!

