
Opłaty konferencyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Opłaty konferencyjne zawierają obowiązujący od 1.01.2011 podatek VAT. 
 
*Ceny nie zawierają bankietu. Dodatkowa opłata za bankiet wynosi 150 PLN. 
**

Opłata zniżkowa przysługuje członkom sekcji, którzy opłacili składkę za 2011.  
***

Nie dotyczy studentów studiów licencjackich, podyplomowych, doktoranckich.  

 
Opłatę konferencyjną wraz z opłatą za bankiet należy przesład na konto Sekcji 
Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  
nr konta: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281, adres: Polskie Towarzystwo 
Psychiatryczne Sekcja Naukowa Psychoterapii 02- 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9. 
 
Zgłoszenie udziału w konferencji zawierające imię i nazwisko, dane do faktury (nazwę i 
adres firmy oraz nr NIP), a także datę i kwotę przelewu oraz informację o udziale w 
bankiecie należy przesyład na adres konferencja3sekcje@gmail.com Zgłoszenia nie 
zawierające powyższych danych nie będą przyjmowane, a organizatorzy nie gwarantują 
otrzymania kompletu materiałów konferencyjnych. 
Więcej informacji na stronie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP: 
http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii  

 

 

 

 

       

                 

Szanowne Koleżanki,  

Szanowni Koledzy,  

Jest jeszcze dużo czasu do października, gdy w dniach 21-23 odbędzie się 

konferencja trzech sekcji „Czy psychoterapia zmienia mózg? - Znaczenie dla praktyki 

psychoterapii”, ale już teraz przypominamy o zbliżających się terminach zgłaszania 

wystąpieo i opłat zjazdowych. Niestety ten rok przyniósł podwyżki dotyczące 

wszystkich naszych aktywności o podatek VAT, dotyczy to również opłat 

konferencyjnych, jednak Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego zdecydował się obniżyd do 50% opłaty osobom 

prezentującym wystąpienia na Konferencji. Jednocześnie przedłużono do 15 lipca 

termin wnoszenia opłaty zjazdowej w najniższej stawce. Zapraszamy do jak 

najszybszego nadsyłania wystąpieo.  

Poniżej zamieszczamy tytuły niezwykle ciekawych wykładów plenarnych oraz już 

otrzymanych wystąpieo, sesji i warsztatów.  

Mamy nadzieję, że spotkania naukowe umili bankiet, na który gorąco zapraszamy. 

 

Pozdrawiamy oczekując na spotkanie,  

Prof. Czesław Czabała – Przewodniczący Komitetu Naukowego 

Dr hab. Krzysztof Rutkowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

Wysokośd opłat 
konferencyjnych

* 
Członkowie 
trzech Sekcji

** 
Nie-członkowie Studenci studiów 

magisterskich i 
lekarskich

*** 

Do 15 lipca 2011 500 PLN 650 300 

Od 16 lipca do 15 
września 2011 

600 PLN 700 350 

Od 16 września 
możliwośd wpłat 
tylko w trakcie 
konferencji 

700 PLN 750 400 

Sekcja Naukowa Psychoterapii 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
ul. Promienista 30A/2, 60-280 Poznao 
 
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków 
 
Sekcja Psychoterapii  
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 
 
Katedra Psychoterapii 
Uniwersytet Jagiellooski Collegium Medicum 
ul. Lenartowicza 14,  31-138 Kraków 

mailto:konferencja3sekcje@gmail.com
http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii


Program naukowy: 

 

Wykłady planarne wygłoszą prof. Jerzy W. Aleksandrowicz, dr Daniel Bąk, prof. Jacek 

Bomba, prof. Czesław Czabała, prof. Ernil Jansen, dr Agnieszka Popiel, prof. Andrzej 

Urbanik, prof. Jerzy Vetulani, prof. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska. Będą one dotyczyły 

badao czynnościowych ośrodkowego układu nerwowego, neuroobrazowania 

psychoterapii, neurochirurgii, neurobiologii pomocnej w psychoterapii, leczenia 

zespołu stresu pourazowego. 

 

prof. Jerzy W. Aleksandrowicz „Neuroobrazowanie psychoterapii” 

dr Daniel Bąk „Psychoterapia - dialog miedzy neuronami. Czyli o wiedzy 

neurobiologicznej w służbie terapeuty” 

prof. Ernil Jansen „Awake during brain surgery?" 

dr Agnieszka Popiel „Zaburzenie stresowe pourazowe - o możliwościach, 

ograniczeniach i predyktorach skutecznej psychoterapii” 

prof. Andrzej Urbanik „Badania czynnościowe OUN - przegląd, aktualności” 

prof. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska „Mózg emocjonalny w normie i patologii - 

badania na modelach zwierzęcych” 

 

Tematyka zgłoszonych wystąpieo: 

„Psychoanaliza Jungowska? - czym współczesna psychologia analityczna różni się od 
klasycznej psychoanalizy"  
„Problemy w psychoterapii psychogennych dysfunkcji seksualnych” 
„Grupa we śnie” 
„Zaburzenia osobowości a zaburzenia nerwicowe” 
"Words like medicine - therapeutic communication with anxious patients" 
 „Archetypy i symbole w gabinecie psychoanalityka" 
„Kontrakt w terapii dynamicznej - jak rozpocząd owocną współpracę z pacjentem” 
„Powiązanie objawów zaburzeo nerwicowych i wydarzeo z życia pacjentów”  
„Praca z agresją w grupie” 
„Diagnostyka zaburzeo nerwicowych i oceny skuteczności ich psychoterapii” 
„Aktywacja kompleksów psychicznych w przeciwprzeniesieniu" 
„Wsparcie społeczne osób leczonych psychoterapią” 
"Komu i w jakim zakresie służą Balintowskie Treningi Grupowe?" 
„Seks w gabinecie? Problematyka seksualna w dialogu psychoterapeutycznym”  

„Specyfika pracy klinicznej analityka jungowskiego - relacja terapeutyczna, 
technika analizy" 
„Hipnoanalgezja” 
"Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów 
z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości" 
„Od projekcji do introjekcji. Praca „umysłu grupowego” nad indywidualnymi 
prekoncepcjami. Zastosowanie teorii  umysłu według W. Biona w 
krótkoterminowej psychoterapii grupowej ” 
„Grupa Balinta na żywo” 
„Neurobrazowanie hipnozy”  
„Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006”  
 

Program ramowy konferencji: 
 
Oficjalne rozpoczęcie konferencji odbędzie się w piątek 21 października o godzinie 
14.00, natomiast przed rozpoczęciem od rana planujemy przedkonferencyjne 
warsztaty. Konferencja zakooczy się w niedzielę 23 października około godziny 14.00. 
Każdego dnia planowana jest sesja plenarna obejmująca trzy wystąpienia. W piątek 
przewidujemy wiele interesujących warsztatów, sobota będzie poświęcona sesjom 
tematycznym, natomiast w niedzielę odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący 
psychoterapii. W sobotę wieczorem miło nam będzie gościd Paostwa na bankiecie. 
 
Kolejne bardziej szczegółowe wersje programu będą umieszczane na stronie sekcji 
naukowej Psychoterapii PTP, a także na bieżąco przesyłane do członków trzech sekcji 
w miarę zgłaszania kolejnych wystąpieo.    
Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpieo.  
 
Zgłaszanie prezentacji 

 
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeo: sesji tematycznych, wystąpieo w ramach 
sesji tematycznych, warsztatów, dyskusji klinicznych, superwizji, plakatów. 
Zgłoszenia zawierające tytuł i treśd streszczenia do 200 słów, imiona i 
nazwiska autorów wraz z afiliacją, wskazanie osoby prezentującej i jej adres 
mailowy, a także rodzaj zgłaszanej prezentacji należy przesyład na adres  
jerzy.sobanski@uj.edu.pl 
Termin przyjmowania streszczeo upływa 30 czerwca 2011. 
 

 

mailto:jerzy.sobanski@uj.edu.pl

