
Sprawozdanie

z Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Sekcji Naukowej Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

dnia 16 grudnia 2016r.

1. Zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbyło się o godzinie  16.15 (drugi termin) w

Instytucie  Edukacji  Artystycznej  Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  im  M.

Grzegorzewskiej w Warszawie, ul Spiska 16.

2. Zebranie otworzyła dr Iwona Patejuk – Mazurek, która jednogłośnie w głosowaniu

jawnym została wybrana przewodnicząca zebrania.

3. Protokolantką została wybrana w głosowaniu jawnym mgr Radosława Kompowska –

Marek.

4. Dokonano  jednogłośnie  wyboru  Komisji  Mandatowej  w  składzie:  dr  Wiktoria

Siedlecka  – Dorosz i  mgr Anna Rojewska – Nowak (11 głosów za,  0  przeciw,  0

wstrzymujących się).

5. Do  Komisji  Skrutacyjnej  wybrano  jednogłośnie  następujące  osoby:  mgr  Maksym

Kosiński i Monika Zaleska, przy 11 głosach za i 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

6. W imieniu Komisji Mandatowej  dr Wiktoria Siedlecka – Dorosz stwierdziła ważność

zebrania.

7. Przewodnicząca zebrania,  dr Iwona Patejuk – Mazurek,  przedstawiła  sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe Sekcji Arteterapii PTP za lata 2013

– 2016.

8. Dyskusja  nad  sprawozdaniami:  dyskusję  rozpoczęła  przewodnicząca  Sekcji

Aleksandra Chmielnicka – Plaskota wnioskiem, aby do programu studiów z zakresu

arteterapii dodać moduł podstawowych umiejętności psychoterapeutycznych. Dr hab.

prof.  PWSZ w  Nysie  Piotr  Baron  dodał  wniosek  aby  arteterapeuta  był  zawodem

wymagającym  certyfikacji.  Dr  hab.  prof.  APS  Maciej  Tanaś  zaproponował  aby

napisać  wniosek  o  grant  badawczy  pozwalający  zdobyć  środki  na  proces

certyfikacyjny (terapia własna przyszłych arteterapeutów, itp.) Dr hab. prof. PWSZ w
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Nysie,  Piotr  Baron  zgłosił  wniosek  formalny  o  zakończenie  dyskusji  –  przyjęty

jednogłośnie.

9. Przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem  sprawozdania  finansowego  Sekcji

Arteterapii PTP za lata 2013 – 2016. Zostało ono przyjęte jednogłośnie.

10. Przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Sekcji Arteterapii PTP.

Kandydaci: dr Aleksandra Chmielnicka – Plaskota, dr hab. Magdalena Tyszkiewicz.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym wyłoniono Przewodniczącego Sekcji Arteterapii PTP: 

dr Aleksandrę Chmielnicką –Plaskotę (10 głosów)

dr hab. Magdalena Tyszkiewicz (1 głos)

11. W głosowaniu tajnym został wybrany jednogłośnie Zarząd Sekcji: 

dr hab. Magdalena Tyszkiewicz – vice przewodniczący

dr hab. prof. PWSZ w Nysie, Piotr Baron– vice przewodniczący

mgr Anna Zielińska – skarbnik

dr Iwona Patejuk – Mazurek – sekretarz 

12. Została wybrana jednogłośnie w głosowaniu tajnym Komisja Rewizyjna w składzie:

dr hab. prof. APS Maciej Tanaś, dr Wanda Żuchowicz, mgr Maksym Kosiński.

13. Wolne wnioski:

-  dr  hab.  Magdalena  Tyszkiewicz  zgłosiła  wniosek  aby  wydać  drukiem  książkę

dotyczącą Klubu Miłośników Sztuki w Gdyni; 

-  dr  Aleksandra  Chmielnicka  –  Plaskota  zgłosiła  wniosek  aby  certyfikaty  dla

arteterapeutów polskich były tworzone według norm europejskich (ECArTE);

-dr hab. prof. PWSZ w Nysie, Piotr Baron zgłosił wniosek aby certyfikować również

superwizorów oraz popularyzować zawód arteterapeuty wśród lekarzy psychiatrów;

- dr hab. prof. UAP Robert Bartel zgłosił wniosek aby terapia własna była warunkiem

koniecznym do uzyskania certyfikatu arteterapeuty

- dr hab. prof. APS Maciej Tanaś zgłosił wniosek o wystąpienie do Ministerstwa Pracy

i Polityki Socjalnej dotyczące wpisania zawodu arteterapeuty do rejestru zawodów. 

-dr  Iwona  Patejuk  –  Mazurek  zgłosiła  wniosek  aby  Sekcja  Arteterapii  PTP miała

swoją sesję podczas corocznej konferencji psychiatrów odbywającej się w Wiśle oraz

występować  na  innych  konferencjach  z  zakresu  psychiatrii  i  psychoterapii  -  dr

Aleksandra  Chmielnicka  –  Plaskota  zgłosi  prośbę  do  organizatora  konferencji  w

Wiśle;
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-  dr  hab.  Magdalena  Tyszkiewicz  zgłosiła  wniosek  o  nawiązanie  współpracy  ze

Stowarzyszeniem Psychopatologii Ekspresji we Francji, w celu zorganizowania staży,

wymian, wystaw itp.

- dr Aleksandra Chmielnicka – Plaskota zgłosiła wniosek o opracowanie regulaminu

certyfikacji arteterapeutów, zawiązała się grupa robocza która będzie pracowała nad

tym tematem, w składzie: dr Aleksandra Chmielnicka – Plaskota, dr Iwona Patejuk –

Mazurek, dr hab. prof. UAP Robert Bartel.

14.  Na tym zakończono zebranie sprawozdawczo – wyborcze Sekcji Arteterapii PTP.
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