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Skład komitetów

Skład komitetów

Pieczę nad organizacją oraz jakością merytoryczną Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
„Psychoterapia poznawczo-behawioralna wobec współczesnych wyzwań” 
objęły następujące Komitety w składzie:

Honorowy Komitet Naukowy 

Przewodnicząca dr hab. prof. USWPS Agnieszka Popiel
prof. Przemysław Bąbel
prof. Wiesław Jerzy Cubała
prof. Eduardo Keegan
prof. Andrzej Kuczmierczyk
prof. Yona Teichman
prof. Bogdan Zawadzki
dr hab. Anita Bryńska
dr Bartosz Grabski
dr Ewa Pragłowska
dr Magdalena Skotnicka-Chaberek
Sylwia Pieńkowska

Naukowy Komitet Doradczy 

Przewodnicząca dr Alicja Raczak
dr hab. Krystyna Golonka
dr hab. Paweł Holas
dr Maria Cyniak-Cieciura
dr Dominika Farley
dr Joachim Kowalski
dr Dorota Nowocin
dr Izabela Pawłowska

Komitet Organizacyjny 

Anna Englert-Bator
Agnieszka Jasińska
Kamila Jakubiak-Leńczuk
Karolina Komorowska-Legierska
Katarzyna Kierońska
Mateusz Malinowski
Joanna Marek-Banach
Magdalena Oleś
Józefina Sołga
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Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

kiedy rozpoczynaliśmy organizację tegorocznej 
konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Poznaw-
czej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia, 
Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna wobec 
współczesnych wyzwań, nie spodziewaliśmy się, 
jakiego nowego znaczenia nabierze ten tytuł w dniu 
dzisiejszym. Chcieliśmy rozmawiać o rzeczach aktu-
alnie najistotniejszych, konsekwencjach pandemii 
COVID-19, rozwoju i wpływie nowych technologii 
na zdrowie psychiczne, postępujących zmianach spo-
łecznych i podkreśleniu naglącej konieczności wyjścia 
na przeciw potrzebom osób, które doświadczają 
stresu mniejszościowego i łączącego się z nim cier-
pienia ze względu na swoją tożsamość płciową, styl 
życia lub poglądy. 24 lutego 2022 roku rzeczywistość 
nadała tematowi naszej Konferencji nowy wymiar. 
Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę stało się 
jasne, że wśród najpilniejszych spraw znalazło się 
zmierzenie z toczącą się wojną i jej skutkami. 

Stoimy w obliczu współczesnych wyzwań nie 
tylko jako ludzie, którzy sami doświadczamy trud-
nych emocji, lecz także jako specjaliści, którzy są 
zobowiązani pomagać innym. W tej ostatniej roli 
mamy konkretne zadania do spełnienia wynikające 
z naszej wiedzy i umiejętności. Konferencje są dla 

Ladies and Gentlemen,

When we started organizing this year's conference 
of the Polish Association of Cognitive and Behavioral 
Therapy entitled „Cognitive-Behavioral Psychother-
apy in the Face of Contemporary Challenges”, we 
did not expect what a new meaning this title would 
acquire today. We wanted to talk about things that 
are currently most relevant, the consequences of 
the COVID-19 pandemic, the development and 
impact of the new technologies on mental health, 
the progressive social changes and to emphasize 
the urgency of meeting the needs of people who 
experience minority stress and the associated suf-
fering because of their gender identity, lifestyle or 
beliefs. On 24 February 2022, reality added a new 
dimension to the theme of our Conference. From 
the beginning of the Russian aggression against 
Ukraine, it became clear that among the most urgent 
issues was confronting the ongoing war and its 
consequences. 

We stand in the face of the contemporary chal-
lenges not only as people who experience difficult 
emotions ourselves, but also as professionals who 
are obliged to help others. In the latter role, we 
have specific tasks to fulfill based on our knowledge 
and skills. Conferences are an opportunity for us 
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nas okazją do aktualizowania, poszerzania i wzmac-
niania zakresu wiedzy oraz repertuaru narzędzi, 
którymi dysponujemy jako specjaliści, aby w spo-
sób najbardziej adekwatny i skuteczny wykonywać 
naszą pracę i odpowiadać na potrzeby osób wyma-
gających pomocy zgodnie z najbardziej aktualnymi 
doniesieniami z badań naukowych. W związku z tym 
zadbaliśmy o to, aby wśród tematów wystąpień, które 
braliśmy pod uwagę od początku, a które absolut-
nie się nie zdezaktualizowały, znalazły się również 
zagadnienia związane z tym najpilniej wymagającym 
w chwili obecnej uwagi wyzwaniem ‒ wzmocnienia 
naszych umiejętności reagowania w obliczu wojny. 

Ostanie lata obfitowały w wyzwania, z którymi 
zdecydowana większość z nas nigdy wcześniej nie 
musiała się mierzyć. Parafrazując Marshę Linehan 
można powiedzieć, że może nie wywołaliśmy tych 
problemów, ale i tak musimy stać się częścią ich 
rozwiązania. Terapia poznawczo-behawioralna, ze 
względu na swoją specyfikę, ma w odpowiedzi na te 
wyzwania wiele do zaoferowania. Dlatego wierzę, 
że jako terapeuci poznawczo-behawioralni jesteśmy 
w stanie przyczynić się do rozwiązywania tych proble-
mów, przynajmniej w zakresie zdrowia psychicznego.

Jacek Legierski 
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 

Terapii Poznawczej i Behawioralnej

to update, broaden and strengthen the range of 
knowledge and repertoire of tools at our disposal 
as professionals, in order to do our job in the 
most relevant and effective way and to respond 
to the needs of those who are looking for our 
help, according to the most up-to-date research 
reports. We have therefore ensured that among 
the topics of the lectures and presentations we 
have considered from the outset, and which have 
absolutely not become outdated, are also issues 
related to the most urgent challenge at this present 
time - strengthening our capabilities to respond to 
the wartime consequences.

Recent years have been fraught with difficulties 
that the vast majority of us have never had to 
face before. To paraphrase Marsha Linehan, 
it could be said that we may not have caused 
these problems, but we must become part of the 
solution anyway. Cognitive-behavioral therapy, 
by its nature, has much to offer in response 
to these challenges. Therefore, I believe that 
as cognitive-behavioral therapists, we are able to 
contribute to solving these problems, at least in 
terms of mental health.

Jacek Legierski 
Chairman of the Management Board 

XI Term of office 2020-2022
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Warsztaty przedkonferencyjne  
Pre-Conference Workshops

PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 9.00-13.30

Techniki i podejścia terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu problemów seksualnych
CBT approach/techniques in the treatment of sexual problems

Evie Kirana, Phd, FECSM (hon), ECPS
Executive Co-director of International Online Sexology Supervisors

Evie Kirana jest psychologiem specjalizującym się 
w seksuologii. Prowadzi swoją praktykę w Grecji, 
w pracy koncentruje się na leczeniu dysfunkcji 
seksualnych kobiet i mężczyzn. Jest współzałoży-
cielką International Online Sexology Supervisors, 
platformy cyfrowej zapewniającej edukację 
seksuologiczną (www.sexologysupervisors.
org). Jest Przewodniczącą Europejskiej 
Komisji Akredytacyjnej Psychoseksuologii 
oraz Członkiem Komitetu Wykonawczego 
Europejskiej Federacji Seksuologii, a także 
Członkiem Komisji Edukacyjnej Europej-
skiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Jest 
autorką i współredaktorem kilku książek na temat 
seksuologii. Ma wieloletnie doświadczenie w pro-
wadzeniu edukacji seksuologicznej dla pracowników 
ochrony zdrowia.

Evie Kirana, Phd, FECSM (hon), ECPS is a psychologist 
specialized in sexology. Her private practice is based 
in Greece and focuses on the treatment of male 
and female sexual dysfunctions. She is the co-founder 

of International Online Sexology Supervisors, 
which is a digital platform providing sexology 

education (www.sexologysupervisors.org). 
She is the Chair of the European Psy-
cho-sexology Accreditation Committee 
and a Member of the Executive Committee 
of the European Federation of Sexology as 

well as a Member of the Educational Commit-
tee of the European Society for Sexual Medicine. 

She has authored and co-edited several books on sex-
ology and has long experience in providing sexology 
education for health care providers.
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PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 9.00-13.30

Kierując uwagę na procesy: powtarzalne negatywne myślenie
Focus on processes. Reacurent negative thinking

Eduardo Keegan
University of Buenos Aires

Profesor zwyczajny Psychologii Klinicznej i Psy-
choterapii University of Buenos Aires gdzie jest 
kierownikiem specjalistycznego kursu z terapii 
poznawczo-behawioralnej. W 2011 r. od Uniwersy-
tetu w Buenos Aires otrzymał nagrodę „Wielcy 
Mistrzowie”. Dwukrotnie był wybierany 
przewodniczącym Argentyńskiego Towa-
rzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej 
(AATC). Aktualnie pełni funkcję członka 
zarządu Towarzystwa Terapii Poznawczej 
i Behawioralnej dla Ameryki Łacińskiej 
(ALAPCCO). Profesor Keegan jest honoro-
wym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczej i Behawioralnej. W jego dorobku jest 
ponad setka artykułów i książek. Jego zainteresowa-
nia naukowe i kliniczne skupiają się wokół zaburzeń 
nastroju, regulacji emocjonalnej, nieadaptacyjnego 
perfekcjonizmu oraz terapii poznawczo – beha-
wioralnej opartej na procesie. Profesor Keegan 
prowadzi zajęcia w tematyce związanej z terapią 
poznawczo-behawioralną w Argentynie, Urugwaju, 
Peru, Paragwaju, Chile, Brazylii, Gwatemali, Hiszpanii, 
we Włoszech, Polsce, Litwie i w Niemczech.

Eduardo Keegan is Professor of Clinical Psychology 
and Psychotherapies at the University of Buenos 
Aires, where he also directs the Specialist Course 
on Cognitive-Behavioral Therapy. In 2011, he received 

the Award Great Masters from the University 
of Buenos Aires. He was elected President 

of the Argentine Association of CBT (AATC) 
on two occasions. He is currently a mem-
ber of the Board of the Latin American 
Association of CBT (ALAPCCO). And, more 

importantly, he is an honorary member 
of the Polish Society of Cognitive-Behavioral 

Therapy (PTTPB). Eduardo Keegan has published 
100 papers and three books. His research and clin-
ical interests are focused on emotional disorders, 
emotional regulation, maladaptive perfectionism 
and process-based cognitive-behavioral therapy. 
He has conducted workshops on CBT-related topics 
in Argentina, Uruguay, Peru, Paraguay, Chile, Brazil, 
Guatemala, Spain, Italy, Poland, Lithuania, Latvia 
and Germany.
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Wykładowcy 
Speakers

PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 14.15–16.30

Terapia poznawczo-behawioralna. Gdzie jesteśmy i dokąd to może pójść?
CBT. Where We Stand and Where It May Go?

Prof. Eduardo Keegan
University of Buenos Aires 
Uniwersytet Buenos Aires 

Primum non nocere (pomiędzy ortodoksją i dryfowaniem w terapii)
Primum non nocere (between orthodoxy and drifting in therapy)

Dr hab. prof. USWPS Agnieszka Popiel, dr n. hum. Ewa Pragłowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii 
SWPS University of Social Sciences and Humanities, ACSTEC Advanced Clinical Studies and Therapy Excellence 
Center

Dr hab. prof. USWPS Agnieszka Popiel, lekarz psy-
chiatra, psychoterapeutka, superwizorka psychote-
rapii (certyfikaty PTTPB, SITCC, EABCT), krajowa 
reprezentantka EABCT i EACLIPT. Na Uniwersytecie 
Humanistycznospołecznym SWPS kieruje 
(wspólnie z dr Ewą Pragłowską) studiami 
podyplomowymi – Szkołą Psychoterapii 
Poznawczo-Behawioralnej oraz studiami 
podyplomowymi w superwizji psychote-
rapii poznawczo-behawioralnej, a także 
Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia 
Psychoterapii USWPS. Jest również dyrek-
torem ds. klinicznych i naukowych Kliniki Terapii 
Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS – 
miejsca leczenia dorosłych, dzieci i młodzieży cier-
piących na zaburzenia psychiczne.

Agnieszka Popiel Ph.D., Professor at the University 
of Humanities and Social Sciences, psychiatrist, 
psychotherapist, psychotherapy supervisor (PTTPB, 
SITCC, EABCT certificates), national representative 

of EABCT and EACLIPT. At the University 
of Humanities and Social Sciences SWPS 

she directs (together with Ewa Pragłowska, 
PhD) postgraduate studies – School 
of Cognitive-Behavioural Psychotherapy 
and postgraduate studies in cognitive-be-

havioural psychotherapy supervision as well 
as the Centre of Clinical Research and Psy-

chotherapy Improvement of USWPS. She is also 
the Clinical and Scientific Director of the Cogni-
tive Behavioural Therapy Clinic at the University 
of SWPS – a place of treatment for adults, children 
and adolescents suffering from mental disorders.
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Dr n. hum. Ewa Pragłowska, specjalista psychologii 
klinicznej. Psychoterapeuta i superwizor psychote-
rapii poznawczo-behawioralnej PTTPB, EABCT. 
Dyrektor ds. współpracy i dydaktyki Kliniki 
Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwer-
sytetu SWPS. Współkieruje podyplomową 
Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawio-
ralnej USWPS. Współpracownik Centrum 
Badań Klinicznych i Doskonalenia Psycho-
terapii USWPS. Autorka kilkudziesięciu prac 
badawczych, książek, rozdziałów dotyczących 
zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, 
zaburzeń potraumatycznych oraz psychoterapii 
poznawczo-behawioralnej.

Ewa Pragłowska, PhD, specialist in clinical psychol-
ogy. Psychotherapist and supervisor of cognitive 

behavioral psychotherapy PTTPB,EABCT. Co-di-
rector of the Postgraduate School of Cognitive 

Behavioural Psychotherapy at the Warsaw 
School of Social Sciences and Humani-
ties (USWPS), Associate of the Center 
for Clinical Research and Development 
in Psychotherapy at the Warsaw School 

of Social Sciences and Humanities. Author 
of several dozen research papers, books, chap-

ters on affective disorders, personality disorders, 
post-traumatic disorders and cognitive behavioural 
psychotherapy.

SOBOTA, 14.05.2022, godz. 13.00-15.15

Konsekwencje emocjonalne stresu pandemii: znaczenie aktywnych i unikowych 
poznawczych strategii regulacji emocji
Emotional consequences of stress in pandemic: meaning of active and avoidant cognitive 
strategies of emotional regulation

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
University of Warsaw, Faculty of Psychology

Profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny 
Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 
którego obszar badawczy łączy psychologię różnic 
indywidualnych z psychologią kliniczną. Kiero-
wał pięcioma projektami badawczymi, w tym 
prestiżowym Grantem PL088 Mechanizmu 
Finansowego Islandii, Liechtensteinu i Nor-
wegii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego (2008-2011): „Psychologiczne 
przyczyny i następstwa wypadków drogowych” 
oraz Grantem Narodowego Centrum Nauki 
Maestro 3 2012/06/A/HS6/00340 (2013-2018): 
„PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka”. Był członkiem 
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2004-2012), 
od roku 2013 jest członkiem Centralnej Komisji 
do Spraw Stopni i Tytułów, od 2019 roku – Rady 
Doskonałości Naukowej, a od 2020 roku – Komitetu 
Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Opublikował 
146 prac naukowych: 10 monografii, 88 artykułów 
i 48 rozdziałów oraz przygotował 67 prezentacji 
konferencyjnych (w tym keynote lecture na między-
narodowej konferencji Towarzystwa Stress & Anxiety 
w 2018 oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznaw-
czej i Behawioralnej, 2018). Za osiągnięcia naukowe 
otrzymał dwukrotnie nagrody (2004 i 2007) Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 2018 roku za 
wkład w rozwój psychoterapii w Polsce został człon-
kiem honorowym Polskiego Towarzystwa Terapii 

Professor at the Faculty of Psychology, University 
of Warsaw. His research domain combines the psy-
chology of individual differences and clinical psychol-

ogy. He has led five research projects, including 
the prestigious PL088 Grant from the Financial 

Mechanism established by Iceland, Liechten-
stein, and Norway through the EEA Financial 
Mechanism and the Polish Ministry of Sci-
ence and Higher Education (2008-2011): 
“Psychological determinants and conse-

quences of traffic accidents” and the National 
Science Centre Maestro 3 Grant no. 2012/06/A/

HS6/00340 (2013-2018): “PTSD: diagnosis, therapy, 
prevention.” He was a member of the University 
Accreditation Commission (2004-2012). Currently, he 
is a member of the Central Commission for Degrees 
and Titles (since 2013), the Council of Scientific 
Exellence (since 2019), and the Committee on Psy-
chological Sciences of the Polish Academy of Sciences 
(since 2020). He has published 146 scientific works: 
10 monographs, 88 articles, and 48 book chapters; 
and has prepared 67 conference presentations 
(including keynote lectures at the international 
conference of the Stress and Anxiety Research 
Society and the Polish Association for Behavioural 
and Cognitive Therapy in 2018). For his scientific 
achievements, he has been awarded the Minister 
of Science and Higher Education Award in 2004 
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Nowe wzorce zachowań seksualnych: wyzwania dla specjalistów zdrowia psychicznego
New patterns of sexual behaviors: Challenges for mental health providers

Evie Kirana, Phd, FECSM (hon), ECPS
Executive Co-director of International Online Sexology Supervisors

Dysforia i niezgodność płciowa – czyli wszystko co klinicysta powinien wiedzieć
Gender dysphoria and incongruence – what every clinician should know

dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM; Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow

and 2007. In 2018, in recognition of his contribution 
to the development of psychotherapy in Poland, he 
became an honorary member of the Polish Association 
for Behavioural and Cognitive Therapy. During his 
academic career, he has supervised 86 MA students 
and 8 PhDs in psychology. Aside from constantly 
reviewing articles for scientific journals, he has given 
several dozen reviews in promotion procedures 
and has chaired 46 habilitation committees.

Jest lekarzem, specjalistą psychiatrii i seksuologii, 
psychoterapeutą. Pełni funkcję kierownika Pracowni 
Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM, koordynuje 
pracę Poradni Seksuologicznej Szpitala Uniwer-
syteckiego w Krakowie. Jest m.in. członkiem 
Zarządu Głównego PTS oraz członkiem 
zespołu szkoleniowego w ramach WPATH 
Global Educational Institute. Współautor/
współredaktor publikacji dotyczących 
zdrowia osób LGBT, m.in. „Dysforii i nie-
zgodności płciowej”, „Wprowadzenia do 
Psychologii LGB”, dydaktyk i klinicysta specjali-
zujący w pomocy osobom doświadczającym dysforii/
niezgodności płciowej. 

He is a medical doctor, specialist in psychiatry 
and sexology, and a psychotherapist. He is the head 
of the Sexology Lab of the Department of Psychiatry 

at the Jagiellonian University Medical College, 
coordinates the work of the Sexology Clinic 

of the University Hospital in Krakow. He is, 
i.a., a member of the Main Board of the Pol-
ish Sexological Society and a faculty mem-
ber of the World Professional Association 
for Transgender Health Global Educational 

Institute. Co-author/co-editor of publications 
on the health of LGBT people, including “Gender 

dysphoria and incongruence”, “Introductions to LGB 
Psychology”, educator and clinician specialising 
in helping people experiencing gender dysphoria/
incongruence.

Poznawczej i Behawioralnej. W trakcie kariery akade-
mickiej wypromował 86 magistrów oraz 8 doktorów 
psychologii. Obok stałego recenzowania artykułów 
dla czasopism psychologicznych, wykonał kilkadzie-
siąt recenzji awansowych oraz był przewodniczącym 
46 komisji habilitacyjnych.
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NIEDZIELA, 15.05.2022, godz. 13.00–16.00

Czy bólu można się oduczyć? Od badań eksperymentalnych do terapii bólu
Can we unlearn pain? From experimental studies to pain therapy

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
Jagiellonian University, Institute of Psychology

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel jest psychologiem, 
dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, przewodniczącym Rady Dyscy-
pliny Psychologia UJ oraz kierownikiem Zespołu 
Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego 
Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 
i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej 
Akademii Nauk. Prof. Bąbel prowadzi 
badania nad uczeniowymi mechanizmami 
działania placebo, pamięcią bólu i czynni-
kami psychologicznymi wpływającymi na 
percepcję bólu. Zajmuje się także zastoso-
waniami terapii behawioralnej w pracy z dziećmi 
z autyzmem i w leczeniu bólu przewlekłego oraz 
analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. 
Prof. Bąbel jest autorem i współautorem przeszło 
90 publikacji naukowych, w tym ośmiu książek, 
oraz ponad 100 publikacji popularnonaukowych. 
Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki 
otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty 
Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”, a w 2018 r. 
został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów 
za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą 
nadania stopnia doktora habilitowanego. W 2019 r. 
prof. Bąbel został wybrany członkiem („fellow”) 
Association for Psychological Science w uznaniu 
wybitnego wkładu w badania psychologiczne. 
W 2021 r. otrzymał prestiżowy grant MAESTRO 
Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu 
„Od(uczenie) się bólu przez konsekwencje. Tworze-
nie uczeniowej teorii działania placebo”.

Professor Przemysław Bąbel is a psychologist, 
director of the Institute of Psychology at the Jagiello-
nian University, chairman of the Jagiellonian Uni-

versity Psychology Discipline Council and head 
of the Pain Research Group. He is also Pres-

ident of the Polish Society of Behavioural 
Psychology and a member of the Psychol-
ogy Committee of the Polish Academy 
of Sciences. Prof. Bąbel conducts research 
on scientific mechanisms of placebo action, 

pain memory and psychological factors 
influencing pain perception. He is also involved 

in applications of behavioural therapy in work with 
autistic children and in treatment of chronic pain, 
as well as behaviour analysis and psychology of mem-
ory in education. Prof. Bąbel is the author and co-au-
thor of over 90 scientific publications, including eight 
books, and over 100 popular science publications. 
For his activities to popularise science he received 
in 2008 Award of the President of the Polish Academy 
of Sciences “Golden Mind – Master of Popularisa-
tion of Knowledge”, and in 2018 he was awarded 
the Prize of the Prime Minister for highly recognised 
achievements being the basis for granting the degree 
of Doctor of Habilitation. In 2019, Prof. Bąbel was 
elected a member (“fellow”) of the Association for 
Psychological Science in recognition of outstanding 
contributions to psychological research. In 2021, 
he was awarded a prestigious MAESTRO grant 
from the National Science Centre for the project 
“From(learning) pain through consequences. Building 
a learning theory of placebo action'.
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Suicydalność – wyzwanie dla zespołu terapeutycznego
Suicidality – a challenge for the treatment team

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski 
Medical University of Gdańsk, Department of Adult Psychiatry, Faculty of Medicine

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała (Gdański 
Uniwersytet Medyczny) pracuje w Klinice Psychiatrii 
Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
z którą jest związany od początku swojej aktyw-
ności zawodowej. Jego zainteresowania 
obejmują w szczególności zaburzenia afek-
tywne i lękowe, którym poświęcił swoją 
pracę badawczą i kliniczną. Jest autorem 
i współautorem szeregu prac w tym obsza-
rze, włącznie z udziałem w opracowaniu 
standardów leczenia farmakologicznego 
wybranych zaburzeń afektywno-lękowych 
oraz monografii poświęconej tej kategorii diagno-
stycznej. Jest również członkiem World Federation 
of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Task 
Force on Mental disorders in Primary care, aktywnie 
publikując opracowania eksperckie w ramach tego 
forum, obejmujące diagnostykę i leczenie zaburzeń 
lękowych.

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała works 
at the Adult Psychiatry Clinic of the Medical Uni-
versity of Gdańsk, which he has been affiliated 

with from the beginning of his career. His inter-
ests include mood and anxiety disorders 

in particular, to which he has devoted his 
research and clinical work. He has authored 
and co-authored numerous publications 
in this area, including his participation 
in formulating the standards of pharma-

cological treatment of select mood-anxiety 
disorders as well as in preparing a monograph 

on this diagnostic category. He is also a member 
of the World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry (WFSBP) Task Force on Mental Disorders 
in Primary Care, and is actively publishing expert texts 
on the diagnosis and treatment of anxiety disorders 
in this forum.

Psychological Interventions with Children in Disasters
Interwencje psychologiczne z dziećmi w czasie katastrof

Prof. Yona Teichman, Prof. Meir Teichman
Tel-Aviv University 
Uniwersytet w Tel-Awiwie 

Prof. Yona Teichman jest psychologiem klinicznym 
i emerytowanym profesorem (Professor emerita) 
psychologii klinicznej w School of Psychological 
Sciences, Tel-Aviv University w Izraelu, gdzie 
przez 6 lat służyła jako przewodnicząca 
programu Child Clinical Program. Uczyła 
również w School of Medicine, Program 
of Psychotherapy w Tel-Aviv University. 
Jej praca naukowa i publikacje obejmują 
obszary psychologii klinicznej i społecznej. 
W swojej pracy łączy elementy psychote-
rapii systemowej i poznawczej, wykorzystując 
je szczególnie w leczeniu depresji. Jej podejście 
zostało opisane w wielu artykułach i rozdziałach 
książek. Prezentowała swoją pracę i kształciła tera-
peutów w Izraelu, Australii, Stanach Zjednoczonych, 
Armenii oraz w Polsce, na uczelni SWPS. W 2012r., 
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Beha-
wioralnej nadało jej status honorowego członka. 

Yona Teichman is a practicing Clinical Psycholo-
gist and Professor Emerita of Clinical Psychology 
at the School of Psychological Sciences, Tel-Aviv 

University, Israel where she served 6 years 
as the Chair of the Child Clinical Program. 

At TAU she also taught at the School 
of Medicine, Program of Psychotherapy. 
Her research and publications cover 
domains in Clinical and Social psychology. 

She integrates Systemic and Cognitive prin-
ciples of therapy, applying them particularly 

to the treatment of Depression. Her approach 
was published in numerous articles and book 
chapters. She has been invited to present her work 
and teach practitioners in Israel, Australia, the US, 
Armenia, and in SWPS, in Poland. In 2012, The Polish 
Association for Cognitive and Behavioral Therapy, 
granted her the status of Honorary Member. In 2013 
she founded the Graduate Program for Clinical 
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W 2013 r. stworzyła program studiów magisterskich 
z psychologii klinicznej w Interdisciplinary Center 
(IDC) w Hetrzeliya w Izraelu, gdzie do 2018 r. służyła 
jako kierowniczka tego programu. Obecnie zajmuje 
się uczeniem i publikowaniem na temat superwizji 
klinicznej.

Meir Teichman jest emerytowanym profesorem 
psychologii w Szkole Pracy Socjalnej Uniwersytetu 
w Tel Awiwie. Tytuł licencjata i magistra psy-
chologii uzyskał na Uniwersytecie Bar-Ilan 
(Izrael), a tytuł doktora na Uniwersytecie 
Missouri – Columbia, Missouri (USA). Jest 
licencjonowanym psychologiem klinicz-
nym, ekspertem w dziedzinie leczenia uza-
leżnień i weteranów cierpiących na PTSD. 
Prof. Teichman ma bogate doświadczenie 
badawcze, opublikował dwa podręczniki na 
temat uzależnień (w języku hebrajskim), zredagował 
kilka specjalnych numerów czasopism naukowych 
oraz opublikował ponad sto monografii, rozdziałów 
i artykułów w językach angielskim i hebrajskim.

Psychology at The Interdisciplinary Center (IDC) 
in Hetrzeliya, Israel and served as the head of this 
program till 2018. Recently, she engages in teaching 
and writing about Clinical Supervision.

Meir Teichman is a Professor Emeritus of Psychol-
ogy at Tel-Aviv University School of Social Work. He 

received his BA and MA degrees in Psychology 
from Bar-Ilan University (Israel), and the PhD 

degree from the University of Missouri – 
Columbia, Missouri (USA). He is a licensed 
clinical psychologist, an expert in the treat-
ment of addictions and veterans suffering 
from PTSD. Prof. Teichman has an extensive 

experience in research and has published two 
textbooks on addiction (in Hebrew), edited sev-

eral special issues of scientific journals, and published 
more than one hundred monographs, chapters, and 
articles in English and Hebrew.
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PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 16.45–18.45

Działanie w obliczu wojny. Skuteczna pomoc psychoterapeutyczna w sytuacjach 
ekstremalnych
Acting in the face of war. Effective psychotherapeutic help in extreme situations

Michał Kuroń, Paulina Szymanik
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego
Department of Psychiatry, Combat Stress and Psychotraumatology Military Institute of Medicine

Michał Kuroń jest psychologiem klinicznym, psy-
choterapeutą, superwizorem terapii poznawczo- 
-behawioralnej oraz specjalistą terapii środowiskowej. 
Kieruje Zespołem Psychologów Kliniki Psychia-
trii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii 
Wojskowego Instytutu Medycznego w War-
szawie. Wcześniej zawodowo związany 
z Klinicznym Oddziałem Psychiatrycznym 
Szpitala Bielańskiego, z IV Kliniką Psychia-
trii Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz 
z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 
Szpitala MSWiA w Otwocku (w którym kierował 
pionem psychologicznym). Zainteresowania naukowe 
wiąże z szeroko rozumianym aspektem występowania 
zaburzeń osobowości i chorób psychicznych w grupie 
funkcjonariuszy służb mundurowych, interwencją 
kryzysową a także rolą psychologa podczas zdarzeń 
i wypadków masowych ze szczególnym uwzględnie-
niem konsekwencji psychologicznych uczestników 
zdarzeń. We współpracy z zespołem Kliniki Neuro-
chirurgii WIM, prowadzi badania pacjentów w trakcie 
zabiegów z wybudzeniem śródoperacyjnym.

Michał Kuroń is a clinical psychologist, psychother-
apist, supervisor of cognitive-behavioral therapy 
and a specialist in environmental therapy. He heads 

the Team of Psychologists of the Department 
of Psychiatry, Combat Stress and Psycho-

traumatology of the Military Institute 
of Medicine in Warsaw. Previously, he was 
professionally associated with the Depart-
ment of Clinical Psychiatry of the Bielański 
Hospital, with the IV Psychiatry Clinic 

of the Institute of Psychiatry and Neurology 
and with the Department of Treatment of Neu-

rotic Disorders of the MIAA Hospital in Otwock 
(where he headed the psychological department). 
His scientific interests are related in the broad sense 
to aspect of personality disorders and mental illnesses 
in a group of uniformed services officers, crisis 
intervention and the role of a psychologist during 
mass events and accidents, with particular emphasis 
on the psychological consequences of event par-
ticipants. In cooperation with the team of the MIM 
Neurosurgery Clinic, he conducts examinations 
of patients during procedures with intraoperative 
awakening.
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Paulina Szymanik jest psychologiem, certyfikowa-
nym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, 
psychotraumatologiem, certyfikowanym terapeutą 
EMDR, certyfikowanym specjalistą w zakresie 
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Zawo-
dowo związana z Kliniką Psychiatrii, Stresu 
Bojowego i Psychotraumatologii Woj-
skowego Instytutu Medycznego w War-
szawie. Wcześniej pracowała w Oddziale 
Leczenia Zaburzeń Nerwicowych MSWiA 
w Otwocku, Ogólnopolskim Pogotowiu dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
IPZ. Współpracowała również z Interdyscyplinar-
nym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu 
Warszawskiego przy realizacji programu badawczego 
TRAKT.

Paulina Szymanik is a psychologist, certified cogni-
tive-behavioral psychotherapist, psychotraumatol-
ogist, certified EMDR therapist, certified specialist 

in helping victims of domestic violence. Pro-
fessionally associated with the Department 

of Psychiatry, Combat Stress and Psycho-
traumatology of the Military Institute 
of Medicine in Warsaw. Previously, she 
worked in the Department of Treatment 

of Neurotic Disorders of the MIAA Hospital 
in Otwock, the National Emergency Service 

for Victims of Domestic Violence “Blue Line” 
of the Institute of National Remembrance.. She 
also collaborated with the interdisciplinary Center 
of Behavior Genetics at the University of Warsaw 
in the implementation of the TRAKT research 
program.

ADHD u osób dorosłych
ADHD in Adults

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk, Agnieszka Wroczyńska
Poradnia CBT
CBT Centre

Nazywam się Hanna Malinowska-Wikaryjczyk 
i jestem psychoterapeutką poznawczo-behawio-
ralną oraz superwizorem dydaktykiem Polskiego 
Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej 
i Behawioralnej. Moje zainteresowania 
zawodowe skupiają się wokół zaburzeń 
nastroju i uzależnień (w szczególności 
behawioralnych), mam szerokie doświad-
czenie jako prowadząca i współprowadząca 
grupy i warsztaty dotyczące m.in. uzależnień 
i zaburzeń odżywiania. Specjalizuję się w pracy 
z adolescentami i osobami dorosłymi.

Agnieszka Wroczyńska: superwizorka-dydaktyczka 
PTTPB, psychoterpeutka poznawczo-behawioralna, 
psycholożka i filozofka. Ukończyłam studia sek-
suologiczne. Szczególnie interesuję się trzecią 
falą terapii poznawczych i behawioralnych – 
przede wszystkim ACT, DBT oraz IBCT, 
w ACBS Polska jestem członkinią komisji 
rewizyjnej. Aktualnie szkolę się w terapii 
schematu. Prowadzę praktykę prywatną 
w Poradni w CBT w Gdyni, gdzie pracuję 
z osobami dorosłymi oraz z parami.

My name is Hanna Malinowska-Wikaryjczyk 
and I am a cognitive-behavioral psychotherapist 

and a didactic supervisor of the Polish Society 
for Cognitive and Behavioral Psychotherapy. 

My professional interests are focused 
on mood disorders and addictions (espe-
cially behavioral). I have extensive expe-
rience as a leader and co-leader of groups 
and workshops on, among others, addiction 

and eating disorders. I specialize in working 
with adolescents and adults.

Agnieszka Wroczyńska: supervisor of the PTTPB, 
cognitive-behavioral psychotherapist, psychologist 

and philosopher. I graduated from sexology stud-
ies. I am particularly interested in the third 

wave of cognitive and behavioral thera-
pies – mainly ACT, DBT and IBCT. In ACBS 
Polska I am a member of the revision 
committee. I am currently training in 
schema therapy. I run a private practice 

at the Poradnia CBT in Gdynia, where I work 
with adults and couples.



16

Warsztaty

Terapia Przebaczenia z Perspektywy CBT – Jak Odpuszczać Urazy: 
Połączenie ze Zdrowiem Psychicznym i Fizycznym
Forgiveness Impact Therapy (FIT) within the context of CBT: Letting Go of Grudges and Hurt – 
Effects on Mental and Physical Health

Prof. Andrzej Kuczmierczyk
Dział Anestezjologii, Klinika Bólu, Lister Hospital, Stevenage, Hertfordshire, UK
Uniwersytet Hertfordshire, Dział Psychologii Klinicznej, UK
Department of Anaesthesiology, Lister Hospital, Stevenage, Hertfordshire, UK
Department of Clinical Psychology, University of Hertfordshire, UK

Andrew R. Kuczmierczyk is a practicing Clinical 
Psychologist specialising in the practice of CBT 
and Behavioural Medicine with a particular interest 

in the treatment od anxiety and psychosomatic 
disorders including chronic pain syndromes 

and disorders of women’s reproduc-
tive health. Professor Kuczmierczyk 
is the author of numerous peer-reviewed 
publications, co-author of the seminal 
textbook on Health Psychology – A Psy-

chobiological Perspective and co-Editor 
of Formulation and Treatment in Clinical Health 

Psychology. His current clinical and research inter-
ests focus on the development of a CBT approach 
to Forgiveness and its effects on physical and mental 
health from a CBT perspective.

Andrew Kuczmierczyk jest klinicznym psychologiem 
specjalizującym się w praktyce terapii poznawczo-be-
hawioralnej (TPB) i medycynie behawioralnej. Jego 
szczególnym zainteresowaniem jest leczenie scho-
rzeń lęku oraz schorzeń psychosomatycznych 
włącznie z schorzeniami przewlekłego bólu 
i schorzeń powiązanych ze zdrowiem repro-
dukcyjnym kobiet. Professor Kuczmierczyk 
jest autorem licznych publikacji naukowych 
oraz jednych z kluczowych tekstów z dzie-
dziny psychologii zdrowia Health Psychology 
– A Psychobiological Perspective jak zarówno 
tekstu Formulation and Treatment in Clinical Health 
Psychology. Jego obecne zainteresowania naukowe 
i kliniczne skupiają się na rozwinięciu Terapii Prze-
baczenia z perspektywy poznawczo-behawioralnej 
i jej skuteczności w leczeniu zaburzeń psychicznych 
oraz zdrowia.

SOBOTA, 14.05.2022, godz. 9.00–12.00

Interwencja kryzysowa czy psychoterapia? – jak wspierać klienta w kryzysie żałoby 
i utraty zdrowia. Poznawczo-behawioralne modele pracy
Crisis intervention or psychotherapy? – how to support a client in a crisis of mourning and loss 
of health. Cognitive-behavioral models of work

Dr n. społ. Natalia Liszewska
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Wydział Psychologii, 
SWPS University in Wroclaw, Psychology Department,

Dr n. med. Agata Kołodziejczyk
Katedra i Klinika Psychiatrii UMW we Wrocławiu
Department and Clinic of Psychiatry, Wroclaw Medical University

Natalia Liszewska, doktor psychologii, wykładow-
czyni Uniwersytetu SWPS, psychoterapeutka 
poznawczo-behawioralna (cert. nr 527), 
interwentka kryzysowa, certyfikowana 
specjalistka przeciwdziałania przemocy. 
Założycielka Instytutu Terapii Poznaw-
czo-Behawioralnej. Kierowniczka studiów 
podyplomowych Kryzys i Interwencja Kry-
zysowa na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi 

Natalia Liszewska, doctor of psychology, lecturer 
at the University of Social Sciences and Human-

ities, cognitive-behavioral psychotherapist 
(certificate No. 527), crisis intervener, 
certified anti-violence specialist. Founder 
of the Institute of Cognitive Behavio-
ral Therapy. Head of the postgraduate 
studies “Kryzys i interwencja Kryzysowa” 

at the SWPS University. She conducts 
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terapię indywidualną osób dorosłych i par oraz inter-
wencję kryzysową. Obecnie w trakcie kursu psycho-
terapii zaburzeń seksualnych w Krakowskiej Fundacji 
Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz w trakcie 
kursu Superwizora Dydaktyka PTTPB w Akademii 
Motywacji i Edukacji.

Agata Kołodziejczyk, doktor nauk medycznych, 
psycholog, psychoonkolog, terapeuta poznawczo-
-behawioralny w trakcie procesu certyfi kacji, asystent 
w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich. Psycholog 
w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Prowa-
dzi psychoterapię indywidualną dorosłych 
oraz par w Przyklinicznej Poradni Zdrowia 
Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego we Wrocławiu oraz w Instytucie 
Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Współpra-
cowała ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmu-
jącymi się pacjentami chorującymi onkologicznie m.in. 
Fundacją Rak „n” Roll i Onkologika. We współpracy 
z m.in. Instytutem Terapii Poznawczo-Behawioralnej 
prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia grupowe dla 
pacjentów, ich bliskich oraz przedstawicieli zawodów 
medycznych- lekarzy, psychologów i in.

individual therapy for adults and couples as well 
as crisis interventi on. Currently, she’s att ending 
psychotherapy of sexual disorders at the Krakow 
Foundati on for the Development of Family Therapy 
“On the Trail” as well as the PTTPB Supervisor's 
course at the Academy of Moti vati on and Educati on.

Agata Kołodziejczyk, doctor of medical sciences, 
psychologist, psycho-oncologist, cogniti ve-behavioral 
therapist during the certi fi cati on process, assistant 

at the Department and Clinic of Psychiatry 
at Wrocław Medical University. Psychologist 

at the Lower Silesian Oncology Center. She 
conducts individual psychotherapy for 
adults and couples at the Out-Pati ent Men-
tal Health Clinic of the University Teaching 

Hospital in Wrocław and at the Insti tute 
of Cogniti ve Behavioral Therapy. She cooper-

ated with associati ons and foundati ons dealing 
with oncological pati ents, among others: Rak “n” Roll 
and Onkologika Foundati on. In cooperati on with 
The Insti tute of Cogniti ve Behavioral Therapy she 
conducts workshops, lectures and group classes for 
pati ents, their relati ves, and medical professionals – 
doctors, psychologists, and others.

III fala terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zespołu stresu pourazowego
3rd wave of Cogniti ve Behavioral Therapy in PTSD Treatment

Adam Elżanowski
Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii
Lazurowa Terapia Poznawczo Behawioralna
Cogniti ve Insti tute – School of Psychotherapy
Lazurowa Cogniti ve Behavioural Therapy

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor-dydaktyk 
w trakcie certyfi kacji. Certyfi kat Psychoterapeuty 
Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 500. Tera-
peuta Schematu oraz Terapii Akceptacji i Zaanga-
żowania (ACT). Doświadczenie zdobywał w: 
Programie terapeutycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego TRAKT 3 – jako diagnosta 
i terapeuta zespołu stresu pourazowego; 
Mazowieckim Centrum Neuropsychia-
trii, w Ośrodku terapii uzależnień dla 
dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą 
w Otwocku; Centrum Psychoterapii na ul. 
Dolna 42 – terapeuta na Oddziale Dziennym zabu-
rzeń lękowo-depresyjnych oraz w Poradni Zdrowia 
Psychicznego; Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicz-
nego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego – pro-
wadził grupy terapeutyczne w charakterze oddziału 
dziennego, zaburzeń lękowo-depresyjnych oraz 
prowadził terapię w Poradni Zdrowia Psychicznego; 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym/ Uniwer-
sytetcie SWPS – wykładowca akademicki.

Psychologist, psychotherapist, supervisor-didacti cian 
undergoing certi fi cati on. Certi fi ed Cogniti ve-Behav-
ioural Psychotherapist PABCT 500, Schema Therapist 
and Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

He gained experience in: University of Warsaw 
TRAKT 3 therapeuti c program – as a diag-

nosti cian and therapist for post-traumati c 
stress disorder; Mazovian Neuropsychiatry 
Center, at the Addicti on Therapy Center 
for children and adolescents with dual 

diagnosis in Otwock; Psychotherapy Center 
at ul. Dolna 42 – a therapist at the Day Care 

Department of anxiety and depressive disorders 
and at the Mental Health Outpati ent Clinic; the Clin-
ical Centre for Mental Health, Mazowieckie Bród-
nowski Hospital – he ran therapy groups as a Day 
Care Department, anxiety and depressive disorders 
and conducted therapy at the Mental Health Outpa-
ti ent Clinic; the Medical University of Warsaw/SWPS 
University – an academic lecturer.
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Skuteczne działanie w stresie – poznawczo-behawioralny program profilaktyki
“Effective in stress” – PTSD prevention. Cognitive-behavioural training for job related trauma

Dr hab. prof. USWPS Agnieszka Popiel, dr n. hum. Ewa Pragłowska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii 
University of Social Sciences and Humanities, ACSTEC Advanced Clinical Studies and Therapy Excellence Center 

 
 
 
BLOK WARSZTATÓW SELF-CARE TERAPEUTY

SOBOTA, 14.05.2022, godz. 9.00–12.00

Tryb zdrowego dorosłego w życiu zawodowym terapeuty
Healthy Adult Mode in professional life of a psychotherapist

Dr n. społ. Angelika Kleszczewska-Albińska
Wyższa Szkoła Menedżerska
Warsaw Management University

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, 
certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna, 
terapeutka schematu w trakcie szkolenia. Posiada 
uprawnienia pedagogiczne. Ma doświadczenie 
w pracy psychologa przedszkolnego. Pracuje 
w obszarze psychoterapii i poradnictwa 
psychologicznego z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi. W pracy naukowej specjalizuje 
się w badaniu tłumienia i wyolbrzymiania 
bodźców emocjonalnych. Pracuje głównie 
w obszarach psychologii klinicznej, różnic indy-
widualnych oraz psychologii emocji. 

PhD in social studies, in discipline of psychology, 
certified cognitive-behavioral psychotherapist, 

schema therapist during training. Has pedagog-
ical licence. Experienced in working as kin-

dergarten psychologist. Works in the field 
of psychotherapy and counseling with chil-
dren, adolescents, and adults. In scientific 
work specializes in research on cognitive 
repression and sensitization of emotional 

stimuli. Works mostly in the area of clinical 
psychology, psychology of individual differ-

ences, and psychology of emotions.

SOBOTA, 14.05.2022, godz. 9.00–10.30

Self-care psychoterapeuty. Zastosowanie technik doświadczeniowych Terapii Schematu 
w skutecznym dbaniu o siebie
Psychotherapist Self-care – use of experiential techniques from Schema Therapy for a mental 
self-care practice

Aleksandra Defranc Suchorska
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB); Międzynarodowe Towarzystwo Terapii 
Schematu (ISST); Latynoamerykańskie Towarzystwo Terapii Schematu (ASLATES)
Polish Society of Cognitive and Behavioural Therapy (PTTPB); International Society of Schema Therapy (ISST); 
Latinamerican Society of Schema Therapy (ASLATES)

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawio-
ralny (certyfikat 206 PTTPB) oraz psychoterapeuta 
Schematu (certyfikat 983-S ISST). Absolwentka 
Wydziału Psychologii Stosowanej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Ukończyła dwuletnie studium pody-
plomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na 

Psychologist, cognitive-behavioral psychotherapist 
(Certificate 206 PTTPB) and Schema Therapist (Certif-
icate 983-S ISST). Graduate of the Faculty of Applied 
Psychology at the University of Lodz. She completed 
a two-year postgraduate course in Clinical Sexo-
logy at the SWPS University. Member of the Polish 
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Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzy-
stwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Między-
narodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST) 
oraz Latynoamerykańskiego Towarzystwa 
Terapii Schematu (ASLATES). Autorka 
licznych warsztatów i programów szko-
leniowych z zakresu psychoterapii oraz 
rozwoju osobistego. Współpracuje z Uni-
wersytetem Warszawskim na Wydziale 
Psychologii (Warsaw International Studies 
in Psychology. Współpracuje z Wyższą Szkołą 
ESPOCH, Wydział Zdrowia Publicznego w Ekwadorze 
oraz z Instytutem Terapii Schematu IMTE w Mek-
syku. Prowadzi prywatną praktykę w „Gabinecie 
Psychoterapeutyczno-Seksuologicznym HUMANA”. 
Prowadzi terapię dorosłych i par w językach polskim, 
hiszpańskim oraz angielskim.

SOBOTA, 14.05.2022, godz. 10.30–12.00

Wyrozumiałość i troska o siebie – wzmacnianie trybu Zdrowego Dorosłego psychoterapeuty
Forbearance and self-care as factors supporting the strengthening of Psychotherapist's Healthy 
Adult mode

Arleta Balcerek
Prywatna praktyka psychoterapeutyczna
Private psychotherapy practice

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka 
PTTPB. Zajmuje się głównie psychoterapią 
pacjentów z zaburzeniami osobowości, 
ofiarami zaniedbań i przemocy, w tym prze-
mocy seksualnej oraz z osobami borykają-
cymi się z problemami w relacjach. W pracy 
wykorzystuje głównie techniki terapii sche-
matu i CBT. Interesuje się nowymi trendami 
w psychologii, neuronauce i psychoterapii.

Association for Behavioral and Cognitive Therapies, 
the International Society for Schema Therapy (ISST) 

and the Latin American Society for Schema Therapy 
(ASLATES). Author of numerous workshops 

and training programs in psychotherapy 
and personal development. She cooperates 
with the University of Warsaw at the Fac-
ulty of Psychology (Warsaw International 
Studies in Psychology. She cooperates with 

ESPOCH College, Faculty of Public Health 
in Ecuador and with IMTE Institute of Schema 

Therapy in Mexico. She runs a private practice 
at the “HUMANA Psychotherapeutic and Sexological 
Cabinet”. She provides therapy for adults and couples 
in Polish, Spanish and English.

Psychologist, certified psychotherapist of PTTPB. 
At work focused on patients with personality 

disorders, victims of neglect and violence, 
including sexual violence, and with people 
struggling with relationship problems. 
Mainly uses schema and CBT therapy 
techniques. Interested in new trends in psy-

chology, neuroscience and psychotherapy.
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SOBOTA, 14.05.2022, godz. 15.30–18.30

Rodzina pacjenta w wieku rozwojowym – z perspektywy poznawczo-behawioralnej
Family of a patient in developmental age – a cognitive behavioral perspective

Zespół Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich

Magdalena Skotnicka-Chaberek
Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich; Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii  
Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich; 
SWPS University, School of Cognitive Behawioural Psychotherapy

Katarzyna Białek, Barbara Kamińska, Urszula Wiklińska, Agnieszka Musiał, Marta Twardoch,  
Dominika Borowiec, Paweł Chaberek, Agata Olszewska
Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich
Z. and J. Dziurkowskis Neurorehabilitation Centre

Zespół Centrum Neurorehabilitacji od ponad 10 lat 
prowadzi psychoterapię osób w wieku rozwojo-
wym i prowadzi terapię poznawczo-behawioralną 
indywidualną, grupową, a także pracę z systemem 
rodzinnym. Współpraca zespołowa oraz współpraca 
z rodzinami pozwala pomóc dzieciom i młodzieży 
w złożonymi problemami.

Centrum Neurorehablitacji is the group of CBT 
therapists, who`s working with group and individual 
psychotherapy with child and adolescent population, 
this intervention involved the family. Cooperation 
among therapist and family member is best practice 
to work with complex provblems of patients.

Wprowadzenie do dialogu motywującego
Introduction to motivational interviewing

Sekcja Dialogu Motywującego PTTPB
Section of the PABCT Motivational Dialogue

Iga Jaraczewska, Malgorzata Adamczyk-Zientara, Aleksandra Wilkin-Day, Anna Derwich, Beata Kita
Akademia Motywacji i Edukacji
Academy of Motivation and Education

Wszystkie prowadzące to terapeutki motywujące 
PTTM i członkinie Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Trenerów Dialogu Motywującego MINT.

Iga Jaraczewska, superwizor-dydaktyk PTTPB (nr 5). 
Zaangażowana w szerzenie w Polsce metod tera-
peutycznych o potwierdzonej w badaniach nauko-
wych skuteczności. Kierownik naukowy kursów 
superwizora-dydaktyka psychoterapii TPB, kierow-
nik 4-letniego kursu psychoterapii prowadzonego 
w ramach Akademii Myśli i Emocji. Inicjatorka powsta-
nia i była wieloletnia prezeska Polskiego Towarzystwa 
Terapii Motywującej (PTTM), promującego metodę 
Dialogu Motywującego. Autorka książek i artykułów 
naukowych, w tym pierwszej polskiej książki pt. Dialog 

All trainers are specialists in motivational interviewing 
PTTM (Polish Association of Motivational Inter-
viewing), members of the motivational interviewing 
network of trainers (MINT).

Iga Jaraczewska, supervisor-trainer of the PTTPB 
(certificate no. 5). She is engaged in promoting 
evidence-based therapy methods in Poland. Scien-
tific director of supervisor-trainer courses in CBT, 
director of a 4-year course in psychotherapy within 
the Academy of Thoughts and Emotions. Initiator 
and multi-annual president of the Polish Associa-
tion of Motivational Therapy (PTTM), promoting 
the method of Motivational Interviewing. Author 
of books and scientific articles, including the book 
”Motivational Interviewing in theory and practice”. 
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Motywujący w teorii i praktyce. Twórczyni autorskiego 
systemu szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego. 
Członkini władz stowarzyszeń naukowych (m.in. 
w latach 2007–2012 PTTPB), działaczka profesjo-
nalnych organizacji (np. Network for Psychothera-
peuticCare in Europe propagującej psychoterapię 
w regulacjach Parlamentu Europejskiego), trenerka 
nowych trenerów w międzynarodowej organizacji 
MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 
Współorganizatorka i aktywna uczestniczka konferen-
cji naukowych w Polsce i za granicą. Trenerka biznesu.

Małgorzata Adamczyk-Zientara, doktor nauk huma-
nistycznych, psycholog, certyfikowany psychotera-
peuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB 
nr 128) i superwizor terapii poznawczo-behawioral-
nej (certyfikat PTTPB nr 28) Polskiego Towarzystwa 
Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz terapeuta 
motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Moty-
wującej (certyfikat nr 17 PTTM). Jest członkiem 
międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dia-
logu Motywującego (MINT). Posiada wieloletnie 
doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej 
osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zdobywane 
m.in. w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Fundacji 
„Mederi – pomóżmy dzieciom”, Grupie medycznej 
„Vertimed”, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego 
Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Warszawie oraz w praktyce prywatnej. 
Zajmuje się też działalnością dydaktyczno-szkole-
niową i naukową. Prowadzi warsztaty i superwizję 
z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i dia-
logu motywującego dla różnych grup odbiorców 
(m.in. studentów psychologii, uczestników szkół 
psychoterapii, terapeutów uzależnień, psychologów 
i pedagogów, asystentów rodziny czy pracowników 
służby zdrowia). Współpracowała m.in. z Akademią 
Motywacji i Edukacji (d. Akademia Myśli i Emocji), 
Szkołą Psychoterapii Ośrodka „INTRA”, Szkołą Psy-
choterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS, Szkołą 
Psychoterapii Gestalt, Szkołą Psychoterapii Crescen-
tia. Redaktor naukowy i autor publikacji na temat 
dialogu motywującego oraz terapii poznawczo-be-
hawioralnej. Aktywnie uczestniczy w działalności 
stowarzyszeń: PTTPB i PTTM.

Aleksandra Wilkin-Day – absolwentka Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycho-
log, psychoterapeutka, trenerka. Ukończyła szereg 
szkoleń z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej 
i dialogu motywującego (m.in. 4-letnie szkolenie z TPB 
oraz 2-letnie studium dialogu motywującego). Przez 
wiele lat aktywnie działała w Zarządzie i Komisji 
Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Tera-
pii Motywującej. Aktualnie pełni funkcję wiceprze-
wodniczącej zarządu międzynarodowej organizacji 

She is the creator of a system of trainings in Motiva-
tional Interviewing. Member of the board of scientific 
associations (e.g., PTTPB in years 2007–2012), active 
member of professional organizations (e.g. Network 
for PsychotherapeuticCare in Europe, which pro-
motes psychotherapy in regulations of the European 
Parliament), trainer of new trainers in an international 
organization MINT (Motivational Interviewing Net-
work of Trainers). o-organizer and active participant 
of scientific conferences in Poland and abroad. She 
is also a business trainer.

Małgorzata Adamczyk-Zientara, PhD in humanities, 
psychologist, certified cognitive behavioural psycho-
therapist (PABCT certificate no 128) and cognitive 
behavioural therapy supervisor (PABCT certificate 
no 28) of the Polish Association of Cognitive and 
Behavioural Therapies and motivational therapist 
of the Polish Association of Motivational Therapy 
(certificate no 17 PTTM). She is a member of the 
international Association of Motivational Dialogue 
Trainers (MINT). She has many years of experience 
in providing individual therapy to adults and children 
and adolescents, gained among others in the Depart-
ment of Health Psychology of the Institute "Child 
Health Memorial Centre", "Mederi - let's help children" 
Foundation, "Vertimed" Medical Group, Department 
of Developmental Age Psychiatry of the Independent 
State Children's Clinical Hospital in Warsaw and in pri-
vate practice. She is also involved in didactic, training 
and scientific activities. She conducts workshops and 
supervision in the field of cognitive behavioral therapy 
and motivational dialogue for various groups of recip-
ients (including students of psychology, participants 
of psychotherapy schools, addiction therapists, psy-
chologists and educators, family assistants and health 
care workers). She has cooperated with, among others, 
the Academy of Motivation and Education (formerly 
known as the Academy of Thoughts and Emotions), 
the INTRA Centre School of Psychotherapy, the SWPS 
School of Cognitive Behavioural Psychotherapy, the 
Gestalt School of Psychotherapy, and the Crescentia 
School of Psychotherapy. Scientific editor and author 
of publications on motivational dialogue and cogni-
tive-behavioral therapy. Actively participates in the 
activities of associations: PTTPB and PTTM.

Aleksandra Wilkin-Day - graduate of the Faculty of 
Psychology of the University of Warsaw, psychologist, 
psychotherapist, trainer. She completed a number 
of trainings in cognitive-behavioral therapy and 
motivational dialogues (including a 4-year training 
in CBT and a 2-year study of motivational dialogues). 
For many years she has been an active member of 
the Board and the Scientific and Didactic Committee 
of the Polish Association of Motivational Therapy. 
Currently she serves as Vice Chairperson of the Board 
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trenerów dialogu motywującego MINT (Motivational 
Interviewing Network of Trainers). Certyfikowana 
trenerka MINT. Dyrektor ds. współpracy międzyna-
rodowej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. 
Tłumaczka licznych warsztatów z zakresu TPB i DM.

Anna Derwich, psycholożka, superwizor-dydaktyk 
PTTPB, członkini władz Polskiego Towarzystwa Tera-
pii Motywującej, członkini Stowarzyszenia Trenerów 
Dialogu Motywującego (MINT), kierownik szkoły psy-
choterapii Akademii Motywacji i Edukacji w Warsza-
wie. Prowadzi szkolenia i superwizje z zakresu terapii 
poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego 
dla różnych grup specjalistów. Superwizuje zespoły 
terapeutyczne zakładów karnych, zespoły interwencji 
kryzysowej oraz zespoły interdyscyplinarne działające 
w obszarze pomocy społecznej.

Beata Kita, psycholożka, psychoterapeutka 
poznawczo-behawioralna w trakcie procesu certy-
fikacji w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej 
i Behawioralnej, terapeutka motywująca (certyfikat 
nr 3 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej), 
superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (certyfikat nr 8 Instytutu Psychologii 
Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). 
Ukończyła całościowe szkolenia: z zakresu terapii 
dialektyczno-behawioralnej (certyfikat The British 
Psychological Society & GreenWood Mentors Ltd.), 
systemowej terapii rodzin (certyfikat Instytutu Psy-
chiatrii i Neurologii). Obok członkostwa w PTTPB, 
jest członkinią Motivational Interviewing Network 
of Trainers, członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii 
Motywującej (od lat aktywnie działając we władzach, 
m.in. dwukrotnie jak przewodnicząca Komisji Nauko-
wo-Dydaktycznej, obecnie w Zarządzie PTTM). 
Aktualnie jest też członkinią Rady Superwizorów 
ds. Przeciwdziałania Przemocy (przy IPZ PTP). Obok 
pomocy psychologicznej i psychoterapii prowadzi 
szkolenia i superwizje. Wiele z nich (zwłaszcza doty-
czących dialogu motywującego i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie) przygotowujących do uzyskania 
certyfikatu terapeuty motywującego PTTM i specjali-
sty w zakresie pomocy ofiarom przemocy IPZ PTP. Jest 
autorką kilkunastu publikacji na temat zastosowania 
Dialogu Motywującego w pomocy psychologicznej, 
terapii, pracy socjalnej, działaniach interwencyjnych 
oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wykaz 
dostępny m.in. na stronie PTTM.

of the international organization of Motivational 
Interviewing Network of Trainers (MINT). Certified 
MINT trainer. International Cooperation Director 
of the Polish Institute of Motivational Dialogue. 
Translator of numerous workshops on TPB and DM.

Anna Derwich, psychologist, PTTPB-certified super-
visor and teacher, member of the Polish Association 
for Motivational Interviewing, member of the Moti-
vational Interviewing Network of Trainers, director 
of the Akademia Motywacji i Edukacji psychotherapy 
school in Warsaw. Leads workshops and supervisions 
in cognitive-behavioural therapy and motivational 
interviewing for various specialist groups. Supervises 
therapeutic teams in correctional facilities, crisis inter-
vention teams, and interdisciplinary social work teams.

Beata Kita, psychologist, cognitive-behavioral psycho-
therapist in the process of certification in the Polish 
Association for Cognitive and Behavioral Therapies, 
motivational therapist (certificate No. 3 of the Polish 
Association for Motivational Therapy), supervisor in 
the field of domestic violence prevention (certificate 
No. 8 of the Institute of Health Psychology of the 
Polish Psychological Association). She completed com-
prehensive training in dialectical-behavioral therapy 
(certificate of The British Psychological Society & 
GreenWood Mentors Ltd,), systemic family therapy 
(certificate of the Institute of Psychiatry and Neurol-
ogy). Apart from being a member of PTTPB, she is 
a member of the Motivational Interviewing Network 
of Trainers, a member of the Polish Association of 
Motivational Therapy (for years she has been actively 
involved in its authorities, e.g. twice as the Chair of the 
Scientific and Didactic Committee, currently on the 
Board of PTTM). Currently, she is also a member of 
the Council of Supervisors for Counteracting Violence 
(at the IPZ PTP). Apart from psychological support and 
psychotherapy, she conducts trainings and supervision. 
Many of them (especially concerning motivational 
dialogues and counteracting family violence) prepare 
to receive a certificate of a motivational therapist 
PTTM and a specialist in helping victims of violence 
IPZ PTP. She is the author of several publications on 
the application of Motivational Dialogue in psycho-
logical support, therapy, social work, intervention and 
violence prevention. The list is available, among others, 
on the website of PTTM.
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Alicja Rawinis-Tomaszewska jest dyplomowaną 
psycholożką oraz certyfikowaną psychoterapeutką 
poznawczo-behawioralną Polskiego Towarzystwa 
Terapii Poznawczej i Behawioralnej (nr certyfikatu 
1153). Ukończyła szkolenie przygotowujące do 
uzyskania certyfikatu terapeuty schematu 
Międzynarodowego Towarzystwa Terapii 
Schematu ISST. Należy do Polskiego Towa-
rzystwa Terapii Poznawczej i Behawioral-
nej. Doświadczenie zawodowe zdobywała 
pracując z dziećmi i młodzieżą przebywa-
jącą w pieczy zastępczej, a także w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Odbyła staż 
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu. Aktual-
nie prowadzi w Toruniu prywatny gabinet psycho-
terapeutyczny. Współpracuje z Latającą Poradnią, 
w której przeprowadza konsultacje uczniów szkół 
polonijnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną 
młodzieży i osób dorosłych. W swojej praktyce 
korzysta z metod terapii poznawczo – behawioralnej, 
terapii ACT, CFT oraz Terapii Schematów. Swoją pracę 
poddaje regularnej superwizji.

Alicja Rawinis-Tomaszewska is a certified psycholo-
gist and a certified cognitive-behavioral psycho-
therapist by the Polish Association for Behavioral 
and Cognitive Therapy (certificate no. 1153). She com-

pleted training to obtain a certificate as a schema 
therapist from the International Society 

for Schema Therapy (ISST). She belongs 
to the Polish Association for Behavioral 
and Cognitive Therapy. She gained her 
professional experience by working with 
children and youth in foster care, as well 

as in the Psychological-Pedagogical Clinic. 
She completed an internship in the Józef Bed-

narz Regional Hospital for Nervous and Mentally Ill 
in Świecie. Currently, she runs a private psychother-
apy office in Toruń. She cooperates with the Latająca 
Poradnia where she conducts consultations with 
students from Polish schools. She conducts individual 
psychotherapy of youth and adults. In her practice she 
uses methods of cognitive behavioral therapy, ACT, 
CFT and Schema Therapy. She is a subject to regular 
supervision over her work.

III fala w pracy z perfekcjonizmem
Third Wave in Working with Perfectionism

Alicja Rawinis-Tomaszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia
Crescentia School of Psychotherapy

Zastosowanie ćwiczeń i metafor w psychoedukacji w CBT
Use of exercises and metaphors in psychoeducation in CBT

Olga Olszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia
Crescentia School of Psychotherapy

Specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i mło-
dzieży, certyfikowana psychoterapeutka 
i superwizor-dydaktyk PTTPB, terapeutka 
motywująca. Współzałożycielka Szkoły 
Psychoterapii Crescentia oraz Centrum 
Psychoterapii i Poradnictwa Phanari 
w Toruniu. Autorka literatury specjalistycz-
nej i poradnikowej.

Specialist in psychiatry, child and adolescent psy-
chiatry, certified psychotherapist and super-

visor-didactician PTTPB, motivational 
therapist. Co-founder of the Crescentia 
Psychotherapy School and the Phanari 
Psychotherapy and Counselling Centre 

in Toruń. Author of specialist and guide 
literature.
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NIEDZIELA, 15.05.2022, godz. 9.00–12.00

Procesy grupowe w grupowej terapii poznawczo-behawioralnej
Group processes in Cognitive-Behavioural Group Therapy

Marzenna Kucińska
Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu COGITO
Centre of Cognitive and Schema Therapy COGITO

Psycholog, superwizor-dydaktyk PTTPB, psycho-
terapeuta EABCT, trener PTP. Główne obszary 
zainteresowań zawodowych to rozwój 
umiejętności interpersonalnych i intrap-
sychicznych; wpływ stresu i traumy na 
rozwój osobowości oraz motywowanie do 
zmiany i zmiana nawyków behawioralnych. 
Od 1997 prowadzi prywatną praktykę szko-
leniowo-kliniczną. Pracuje w Ośrodku Terapii 
Poznawczej i Schematu COGITO w Warszawie.
Pracę kliniczną zaczęła od terapii grupowej i trenin-
gów, które nadal stanowią jedną z głównych form 
jej pracy. Autorka publikacji z zakresu problematyki 
DDA, ewaluacji psychoterapii i psychoterapii specy-
ficznych grup pacjentów.

Psychologist, supervisor PABCT, psychotherapist 
EABCT, couch PPA. The main areas of professional 

interests are development of psychological 
skills, the effect of stress, trauma and ptsd 
on personality and motivation to change 
behavioural habits. Since 1997 is leading 
the privet practice of psychotherapy and 
teaching psychotherapy. Working in COG-

ITO in Warsaw with groups and individual 
patients. Author articles about Adult Children 

of Alcoholics, therapy effects and therapeutic pro-
gram s for specific problem group of patients.

Wszystko co chcielibyśmy wiedzieć o terapii OCD, a boimy się zapytać
All we wanted to know about OCD, but were afraid to ask

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk, Agnieszka Wroczyńska
Poradnia CBT 
CBT Centre

Tworzenie solidnych fundamentów klinicznej superwizji
Establishing robust foundations for clinical supervision

Peter Armstrong
Visiting Teacher, Northumbria University Children & Young People’s Improving Access to Psychological Therapies 
Programme. Consultant, Academie

Jacek Legierski
Instytut Poznawczy
Institute of Cognition

Dr n. med. Grzegorz Mączka
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin
KONTEKST Foundation for the Development of Psychotherapy and Therapy of Families
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Peter Armstrong, psychoterapeuta i superwizor terapii 
poznawczo-behawioralnej, nauczyciel akademicki. 
Pracował w ramach Brytyjskiej Narodowej Służby 
Zdrowia, w Newcastle CBT Center jako terapeuta, 
superwizor, nauczyciel i kierownik szkolenia. Współ-
pracował przy opracowywaniu zrewidowanej skali 
oceny terapii poznawczej CTSR, a wraz z Markiem 
Freestonem opracował model nadzoru klinicznego 
Newcastle „Cake Stand”. Wraz z Stephenem Bartonem 
pracuje nad modelem terapii poznawczo-behawio-
ralnej opartej na samoregulacji w złożonej depresji. 
Prowadził wykłady w klinicznych placówkach edu-
kacyjnych i konferencjach w Wielkiej Brytanii i poza 
nią. Jest także poetą, publikującym od 1978 roku 
z pięcioma zbiorami utworów na swoim koncie.

Jacek Legierski, psycholog, certyfikowany psy-
choterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczo- Behawioralnej (nr certyfikatu 315), 
oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk PTTPB 
(nr certyfikatu 47). Doświadczenie w diagnozie 
psychologicznej i psychoterapii zdobywał 
w Szpitalu Specjalistycznym J. Babińskiego 
w Krakowie, a także prowadząc własną 
praktykę. Współpracował z Oddziałem 
Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substan-
cji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi 
Zaburzeniami Psychicznymi oraz Dziennym 
Oddziałem Psychiatryczny Rehabilitacyjnym Kra-
ków-Śródmieście Szpital im. dr. Józefa Babińskiego 
w Krakowie w zakresie wprowadzania grupowej tera-
pii poznawczo-behawioralnej oraz metapoznawczej 
do pracy ww. oddziałów. W swojej pracy korzysta 
z podejść „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawio-
ralnej, zwłaszcza z terapii metapoznawczej i terapii 
schematów emocjonalnych.

Grzegorz Mączka, dr n. med., certyfikowany psycho-
terapeuta i superwizor-dydaktyk PTTPB. Specjalista 
psycholog kliniczny. Ukończył szkolenie DBT Com-
prehensive. Doświadczenie zawodowe zdobywał 
jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz 
w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. 
Badawczo zainteresowany zaburzeniami 
afektywnymi. Autor publikacji specjali-
stycznych w języku polskim i angielskim, 
recenzji oraz wystąpień konferencyjnych. 
Pracuje w Fundacji Kontekst, gdzie zajmuje 
się psychoterapią osób dorosłych, superwizją oraz 
dydaktyką dla psychoterapeutów.

Peter Armstrong is a mental health nurse who 
trained as a cognitive therapist in the early 1990s. 
After working in in-patient psychiatry, his NHS career 
was spent at the Newcastle CBT Centre as therapist, 
supervisor, teacher & head of training. He collabo-
rated in the development of the revised cognitive 
therapy rating scale, CTSR, and with Mark Freeston 
developed the Newcastle “Cake Stand” model 
of clinical supervision. He collaborates with Stephen 
Barton on self-regulation-based CBT for complex 
depression. He has taught in clinical educational 
settings and conferences across the UK and beyond. 
He is also a poet, publishing since 1978 with five solo 
collections to his name.

Jacek Legierski, psychologist, psychotherapist, and 
supervisor certified by the Polish Association for 
Behavioural and Cognitive Therapy, He gained experi-

ence in psychological diagnosis and psychotherapy 
in the J. Babiński Specialist Hospital in Kraków 

as well as in his private practice. He has 
cooperated with the Department of Reha-
bilitation for Substance Use and Psychiatric 
Comorbidities and the Kraków-Środmieście 
Psychiatric Rehabilitation Day Ward at the 

J. Babiński Hospital in Kraków, where he took 
part in implementing group cognitive-behav-

ioural and metacognitive therapy. He uses third-wave 
cognitive-behavioural approaches in his clinical prac-
tice, especially metacognitive therapy and emotional 
schema therapy.

 
 

Grzegorz Mączka, MD, certified psychotherapist and 
supervisor-didactician of PACBT. Clinical psycholo-
gist. Completed DBT Comprehensive training. Gained 

his professional experience as an assistant at the 
Department of Adult Psychiatry of the Univer-

sity Hospital in Krakow and at the Cracow 
Psychotherapy Institute. Research interest 
in affective disorders. Author of specialist 
publications in Polish and English, reviews 
and conference presentations. He works at 

the Kontekst Foundation in Krakow where he 
deals with adult psychotherapy, supervision and 

didactics for psychotherapists.



26

Sympozja

Sympozja 
Symposia

PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 16:45–18:45

Skuteczność technik wyobrażeniowych
The effectiveness of imagery techniques 

Przewodniczący sesji: dr hab. prof. USWPS Jarosław Michałowski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS University of Social Sciences and Humanities

 
Skuteczność techniki wyobrażeniowych w leczeniu lęku przed porażką –  
porównanie ekspozycji i reskrypcji
Effectiveness of imagery techniques in the treatment of fear of failure –  
a comparison of exposure and rescripting

Julia Bączek1, Stanisław Karkosz1, Magdalena Pietruch2, Jarosław Michałowski1

1 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, 2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1 SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poznań, 2 Adam Mickiewicz University, Poznań

Julia Bączek, psycholog, doktorantka na Uniwersy-
tecie SWPS. Jej praca doktorska dotyczy sku-
teczności technik psychoterapeutycznych 
oraz procesów związanych z rekonsolidacją 
pamięci. Obecnie jest w trakcie szkolenia 
na terapeutę poznawczo-behawioralnego.

Julia Bączek, psychologist, PhD student 
at the SWPS University of Social Sciences 

and Humanities in Warsaw. Her doctoral 
thesis concerns the effectiveness of psy-
chotherapeutic techniques and the pro-
cesses of memory reconsolidation. She 
is also undergoing training to be a cognitive 

behavioral therapist.
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Dowody psychofi zjologicznych i behawioralnych efektów reskrypcji wyobrażeniowej 
autobiografi cznych wspomnień z dzieciństwa
Evidence of psychophysiological and behavioural eff ects of imaginal rescripti ng 
autobiographical memories from childhood 

Stanisław Karkosz
Uniwersytet SWPS, Poznań
SWPS University of Social Sciences and Humaniti es, Poznań

Stanisław Karkosz jest kognitywistą, obecnie 
studentem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego SWPS. Jego 
praca doktorska zajmuje się neuropsycho-
logicznym podłożem technik wyobraże-
niowych. Jest również zaangażowany jako 
specjalista przetwarzania języka natural-
nego w projekcie badawczo-rozwojowym 
skupionym na chatbocie dostarczającym wspar-
cia terapeutycznego.

Stanisław Karkosz is cogniti ve scienti st, currently 
PhD student in psychology at SWPS Univer-

sity of Social Sciences and Humaniti es. His 
doctoral thesis is concerning neuropsycho-
logical foundati ons of imagery techniques. 
He is also engaged as natural language 
processing specialist in a project focused 

on developing therapy-providing chatbot.

Reskrypcja wyobrażeniowa dla osób z ryzykiem zaburzeń odżywiania
Imaginal rescripti ng for people at risk of eati ng disorders

Dr Julie Krans
Behavioural Science Insti tute, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands; Pro Persona Overwaal centre 
for anxiety, OCD and PTSD, Nijmegen, The Netherlands; Behavior, Health and Psychopathology, KU Leuven, 
Leuven, Belgium

Dr Julie Krans jest adiunktem w Instytucie Nauk 
Behawioralnych na Uniwersytecie Radboud w Nij-
megen w Holandii. Jej główne tematy badawcze 
to technika reskrypcji i terapia schematu pro-
blemów lękowych, OCD i PTSD. Dr Krans 
prowadzi szkolenia kliniczne i badawcze 
na poziomie studiów licencjackich, magi-
sterskich i podyplomowych. Jest również 
starszym pracownikiem naukowym w Pro 
Persona Overwaal, instytucie psychiatrycz-
nym zajmującym się leczeniem lęku, OCD 
i PTSD. Jest profesorem psychologii klinicznej na 
KU w Leuven w Belgii. Dr Krans jest także terapeutką 
poznawczo-behawioralną.

Dr. Julie Krans is an assistant professor at the Behav-
ioural Science Insti tute at the Radboud University 

in Nijmegen, the Netherlands. Her main research 
topics are imagery rescripti ng and schema 

therapy for anxiety, OCD, and PTSD, 
and she provides clinical and research train-
ing at Bachelor, Master, and post-graduate 
levels. She is also a senior researcher 
at Pro Persona Overwaal, which is a men-

tal healthcare insti tute for the treatment 
of anxiety, OCD, and PTSD. She is affi  liated 

as a guest-professor in clinical psychology at the KU 
Leuven in Belgium. She was also trained as a CBT 
therapist.
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Reskrypcja wyobrażeniowa po doświadczeniu niesprawiedliwości
Imaginary rescripting after experiencing injustice

Charlotte E. Wittekind, Mario Gollwitzer, Marlene S. Altenmüller, Anna E. Kunze, Mathias Twardawski
Department of Psychology, LMU Munich, Germany

Charlotte E. Wittekind
od 10/2019 – adiunkt na Wydziale Psychologii Kli-

nicznej i Psychoterapii, LMU
03/2017–09/2019 – adiunkt w Uniwersyteckim 

Centrum Medycznym Hamburg-Eppendorf; 
grupa badawcza (Neuroplastyczność)

10/2017–09/2018 – profesura tymczasowa 
w Katedrze Psychologii Klinicznej 
i Psychoterapii, LMU

10/2015-02/2017 – adiunkt w Katedrze 
Psychologii Klinicznej i Psycho-
terapii, LMU

2015 – Certyfikat terapeuty poznawczo- 
-behawioralnego

01/2013–09/2015 – asystentka badawcza 
w Uniwersytecki, Centrum Medycznym 
Hamburg-Eppendorf; Wydział Psychiatrii 
i Psychoterapii; Neuropsychologia kliniczna

2014 – doktorat Uniwersytet w Hamburgu
2009 – magister psychologii Uniwersytet w Hamburgu

Charlotte E. Wittekind
since 10/2019 – Postdoctoral Researcher, Depart-

ment of Clinical Psychology and Psychother-
apy, LMU

03/2017–09/2019 – Postdoctoral Researcher, Uni-
versity Medical Center Hamburg-Eppendorf, 

Workgroup Neuroplasticity
10/2017–09/2018 – Temporary Professor-
ship, Department of Clinical Psychology 
and Psychotherapy, LMU
10/2015–02/2017 – Postdoctoral 

Researcher, Department of Clinical Psychol-
ogy and Psychotherapy, LMU

2015 – Licence in Cognitive Behavioral Therapy
01/2013–09/2015 – Research assistant, University 

Medical Center Hamburg-Eppendorf, Depart-
ment of Psychiatry und Psychotherapy, Work-
group Clinical Neuropsychology

2014 – Ph.D., University of Hamburg
2009 – M.Sc. in Psychology, University of Hamburg

SOBOTA, 14.05.22, godz. 15:30–18:30

Seksualność człowieka: zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pomocy 
różnorodnym grupom pacjentów
Human sexuality: the use of cognitive-behavioral therapy amongst various groups of patients 

Przewodniczący sesji: dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM; Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow

Anodyspareunia u mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami.  
Czym jest i jak pomagać?
Anodyspareunia in men having sex with men. What is it and how to help?

Dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM; Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow
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Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej i psychoedukacji w pracy z osobami 
transpłciowymi i niebinarnymi
The use of cognitive-behavioral therapy and psychoeducation in work with transgender and 
non-binary people

Dorota Baran1, dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM2

1 Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 2 Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM
Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków 
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow

Dorota Baran jest psychologiem, seksuologiem kli-
nicznym i psychoterapeutą. Pełni funkcję kierownika 
Poradni dla Osób Transpłciowych przy Cen-
trum Psychoterapii i Seksuologii Empatia 
w Krakowie, pracuje również w Poradni 
Seksuologicznej Szpitala Uniwersytec-
kiego w Krakowie. Jest członkiem PTS 
i PTTPB. Współautor publikacji "Dysforia 
i niezgodność płciowa”. W pracy zawodowej 
specjalizuje się w pracy klinicznej z osobami 
doświadczającymi dysforii/niezgodności płciowej. 
Prowadzi również wykłady i warsztaty dotyczące 
dysforii / niezgodności płciowej na USWPS.

Dorota Baran is a psychologist, clinical sexologist 
and psychotherapist. She is the head of the Clinic 

for Transgender People at the Empatia Psy-
chotherapy and Sexology Center in Kraków, 

and also works at the Sexology Clinic 
of the University Hospital in Kraków. She 
is a member of PTS and PTTPB. Co-author 
of the publication "Gender dysphoria 

and incongruence". In her professional work 
she specializes in clinical work with people 

experiencing gender dysphoria/incongruence. She 
also conducts lectures and workshops on gender 
dysphoria / incongruence at USWPS.

Zastosowanie (użyteczność) terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w pomocy 
młodzieży LGBT+
Application of dialectical behavior approach in psychotherapy of
LGBT+ adolescents

Bartłomiej Taurogiński1, Kaja Wieczorek-Socha2

1 Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, 
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Ambulatorium Terapii Rodzin, Zespół Leczenia 
Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Fundacja KONTEKST na Rzecz 
Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, 2 prywatna praktyka psychoterapeutyczna, Fundacja KONTEKST na 
Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin
1 Department of Psychology and Systemic Psychotherapy, Department of Child and Adolescent Psychiatry 
and Psychotherapy, Jagiellonian University Collegium Medicum; Psychiatry, Jagiellonian University Collegium 
Medicum, Outpatient Clinic for Family Therapy, Community Treatment Centre for Children and Adolescents, 
University Hospital in Kraków, KONTEKST Foundation for the Development of Psychotherapy and Family 
Therapy, 2 private psychotherapeutic practice, Foundation KONTEKST Foundation for the Development of 
Psychotherapy and Family Therapy

Bartłomiej Taurogiński, lekarz, specjalista psychiatrii 
dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci 
i młodzieży. Certyfikowany psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny. Absolwent 
„Szkolenia całościowego systemowo-
-psychodynamicznego. Podejście zintegro-
wane”, studiów podyplomowych „Szkoła 
Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej 
Uniwersytetu SWPS” oraz szkolenia „DBT 
Comprehensive”.

Bartłomiej Taurogiński, medical doctor, specialist 
in child and adolescent psychiatry, specialist 

in child and adolescent psychotherapy. Cer-
tified cognitive-behavioral psychotherapist. 
Graduate of systemic-psychodynamic psy-
chotherapy course, cognitive-behavioral 
school of SWPS University and DBT Com-
prehensive course.
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Kaja Wieczorek-Socha, psycholożka, specja-
listka psychologii klinicznej dzieci i mło-
dzieży. Certyfikowana psychoterapeutka 
poznawczo-behawioralna. Absolwentka 
4-letniego szkolenia z zakresu psychote-
rapii poznawczo-behawioralnej w Centrum 
Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz 
szkolenia „DBT Comprehensive”.

Kaja Wieczorek-Socha, psychologist, specialist 
in clinical psychology of children and ado-

lescents. Certified cognitive-behavioral 
psychotherapist. Graduate of 4-year 
cognitive-behavioral school and DBT 
Comprehensive course.

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną przejawiającymi problemowe zachowania seksualne
The use of cognitive-behavioral therapy in work with people with intellectual disabilities who 
manifest problematic sexual behavior

Dr Izabela Fornalik
Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS 
Cognitive Behavioural Therapy Clinic at the University of SWPS

Psychoterapeutka poznawczo behawioralna, 
edukatorka seksualna oraz pedagożka specjalna 
z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy 
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 
i w spektrum autyzmu w obszarze seksualno-
ści. Członkini Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Seksuologicznego. Autorka 
książek m.in. „Mam autyzm. Mam seksu-
alność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, 
terapeutów i nauczycieli”; „Dojrzewanie. 
Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób 
z niepełnosprawnością intelektualną”, licznych 
artykułów na temat seksualności oraz materiałów do 
edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Wykładowczyni na studiach pody-
plomowych z seksuologii. Pracuje klinicznie z oso-
bami w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością 
intelektualną ze współwystępującymi problemami 
w zakresie zdrowia psychicznego oraz z nastolatkami 
doświadczającymi dysforii płciowej. Wyróżniona 
tytułem Ambasadorki Konwencji ONZ o Prawach 
Osób z Niepełnosprawnościami.

Cognitive-behavioural psychotherapist, sexual educa-
tor and special educator with 20 years of experience 
in education and therapy of people with intellectual 

disability and ASD in the field of sexuality. Mem-
ber of the Polish Sexological Society Central 

Board. Author of the books: “I have autism. 
I have sexuality. What now? A guidebook 
for parents, therapists and teachers”; 
“Puberty. Love. Sex. A companion for 
parents of people with intellectual disabil-

ity”. Author of over 40 articles on sexuality 
of people with disabilities and of teaching aids 

for training on sexual education for people with 
special educational needs. She works clinically with 
people on the autism spectrum, with intellectual 
disabilities with comorbid mental health problems 
and with adolescents experiencing gender dysphoria. 
Lecturer on post-graduate studies in sexology in uni-
versities. Honoured with the title of The Ambassador 
of the Convention on the Rights of Disabled People.
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Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy seksuologicznej z pacjentami 
chorującymi somatycznie
The use of cognitive-behavioural therapy in sexological treatment of somatic patients
somatically ill

Joanna Marek-Banach
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
The Maria Grzegorzewska University

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny, seksuolog kliniczny 
w trakcie certyfikacji. Pracuje w Akademii Peda-
gogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
a także prowadzi praktykę psychologiczno-
-seksuologiczną pod stałą superwizją 
superwizorów Polskiego Towarzystwa 
Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz 
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, 
których jest członkiem. Jej zainteresowania 
dotyczą jakości życia uwarunkowanej stanem 
zdrowia, skuteczności psychoterapii oraz seksuolo-
gii klinicznej. (Współ)autorka publikacji naukowych 
z tego zakresu.

Psychologist, certified cognitive-behavioral psycho-
therapist, in the process of certification as a clinical 

sexologist. She works at the Maria Grzegorzewska 
University and runs a psychological and sexo-

logical practice under constant supervision 
of supervisors from the Polish Association 
for Cognitive and Behavioural Therapies 
and the Polish Association for Sexology, 
of which she is a member. Her interests 

include health-related quality of life, effec-
tiveness of psychotherapy and clinical sexology. 

(Co-)author of scientific publications in this field.

NIEDZIELA 9:00-12:00

Wojna zmienia (prawie) wszystko. Jak terapeuci poznawczo-behawioralni  
mogą wesprzeć Ukrainę
War changes (almost) everything. How cognitive behavioural therapists can support Ukraine

Przewodnicząca sesji: Olga Olszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia
Crescentia School of Psychotherapy

Elastyczność, czujność i morze potrzeb. Obserwacje i przemyślenia w oparciu o pracę 
z ukraińskimi psychologami i uchodźcami
Flexibility, vigilance and a sea of needs. insights from cooperation with Ukrainian psychologists 
and refugees

Olga Olszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia
Crescentia School of Psychotherapy
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Stereotyp kobiety, matki i żony w Ukrainie. Wynikające stąd implikacje do interwencji 
kryzysowej i psychoterapii
Stereotype of woman, mother and wife in Ukraine. Emerging implications for psychotherapeutic 
intervention

Dr n. hum. Aleksandra Kozankewycz
Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Terapeutka uzależnień, psychoterapeutka w trakcie 
szkolenia. Od 22 laty pracuję w Ukrainie, Wykładowca 
psychologii w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim 
we Lwowie i Wyższym Seminarium Duchownym 
w Drohobyczu. Autorka licznych publikacji popularno-
-naukowych. Współzałożycielka Ośrodka dla osób 
uzależnionych i wspóluzależnionych „Nazaret” 
w Drohobyczu.

Addiction therapist, psychotherapist in training. 
She has been working in Ukraine for 22 years, 
lecturing psychology at the Ukrainian Catholic Uni-
versity in Lviv and the Higher Theological Seminary 
in Drohobych. Author of numerous popular science 
publications. Co-founder of the Centre for addicts 
and co-dependents “Nazareth” in Drohobych.

Między interwencją kryzysową a psychoterapią – jak skutecznie wspierać osoby 
w kryzysie spowodowanym wojną
Between crisis intervention and psychotherapy – how to successfully support people
in war crisis

Dr Natalia Liszewska
Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, Wrocław
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wydział Psychologii, Wrocław

Absolwentka i doktorantka Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego, superwizor dydaktyk poznawczo-
-behawioralny w trakcie certyfikacji, kierownik 
Akademii CBT we Lwowie.

Graduate and doctoral student at the Catholic Univer-
sity of Lublin, cognitive-behavioral supervisor during 
certification, head of the CBT Academy in Lviv.

Samoopieka dla „pomagacza”. Jak ujść cało ze wspierania innych?
Self-care for the 'helper'. How to survay supporting others?

Dr n. hum. Oksana Marcyniak-Dorosz
Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina
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Open paper 1. Terapia Schematów poza schematami, na drodze do świadomej samoopieki 
w cukrzycy typu 1 – Studium przypadku
Open paper 1. Schema Therapy outside schemas, on the road to conscious self-care in Type 1 
Diabetes – Case Study

Julia Krawczyk, dr hab. Michał Ziarko, dr Michał Sieński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii i Kognitywistyki, Poznań
Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology and Cognitive Science, Poznań

Open paper 2. Przegląd niefarmakologicznych metod leczenia koszmarów sennych 
ze szczególnym uwzględnieniem techniki świadomego śnienia
Open paper 2. A review of non pharmacological methods of treating nightmares with special 
highlight of lucid dreaming techniques

Filip Zmysłowski
Prywatna praktyka psychoterapeutyczna
Private psychotherapy practice

Open paper 3. Czatbot terapeutyczny jako narzędzie wspierające terapię 
poznawczo-behawioralną
Open paper 3. Therapeutical chatbot as a supporting tool in cognitive-behavioral therapy

Stanisław Karkosz1, dr hab. prof. USWPS Jarosław Michałowski1, Norbert Szczepaniak2, dr Katarzyna Sanna1, 
dr Barbara Konat3

1 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2 Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1 SWPS University of Social Sciences and Humanities, 2 Special Purpose Vehicle of Poznań University of Economics, 
3 Adam Mickiewicz University of Poznań
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Open paper 4. Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i zaburzeń osobowości 
z wykorzystaniem podejścia dual focus. Studium przypadku
Open paper 4. Therapy of substance abuse and personality disorders using a dual focus 
approach. A case study

Dr Maria Napierała
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Zakład Zdrowia Psychicznego
Karol Marcinkowski Medical University in Poznań, Department of Psychiatry, Department of Mental Health

Open paper 5. Terapia schematów w leczeniu pacjentów detencyjnych o antyspołecznej 
strukturze osobowości. Skuteczność i metody postępowania
Open paper 5. Schema Therapy in treating detention patients with antisocial personality 
structure. Effectiveness and methods of treatment

Magdalena Oleśniewicz
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Psychologii 
Humanitas University in Sosnowiec, Institute of Psychology

Open paper 6. Kontekstowe podejście do budowania konceptualizacji w ujęciu 
poznawczo-behawioralnym
Open paper 6. A contextual approach to building conceptualisation  
in a cognitive-behavioural paradigm

Wojciech Stefaniak
Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO w Warszawie
INTEREGO Centre for Cognitive and Schema Therapy in Warsaw
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ąc
y 

se
sji

:  
Ja

ro
sł

aw
 M

ic
ha

ło
w

sk
i



36

Program konferencji

14
 m

aj
a 

so
bo

ta
 

M
ay

 1
4,

 S
at

ur
da

y
W

ar
sz

ta
ty

 
W

or
ks

ho
ps

Bl
ok

 w
ar

sz
ta

tó
w

 se
lf-

ca
re

 te
ra

pe
ut

y

9.
00

–1
2.

00
In

te
rw

en
cj

a 
kr

yz
ys

ow
a 

cz
y 

ps
yc

ho
te

ra
pi

a?
 –

 ja
k 

w
sp

ie
ra

ć 
kl

ie
nt

a 
w

 k
ry

zy
sie

 ż
ał

ob
y 

i u
tr

at
y 

zd
ro

w
ia

. P
oz

na
w

cz
o-

be
ha

w
io

-
ra

ln
e 

m
od

el
e 

pr
ac

y
Cr

isi
s i

nt
er

ve
nti

on
 o

r p
sy

ch
ot

he
r-

ap
y?

 –
 h

ow
 to

 su
pp

or
t a

 c
lie

nt
 

in
 a

 c
ris

is 
of

 m
ou

rn
in

g 
an

d 
lo

ss
 

of
 h

ea
lth

. C
og

ni
tiv

e 
– 

be
ha

vi
or

al
 

m
od

el
s o

f w
or

k.

N
at

al
ia

 L
isz

ew
sk

a,
 

A
ga

ta
 K

oł
od

zi
ej

cz
yk

III
 fa

la
 te

ra
pi

i p
oz

na
w

cz
o-

be
-

ha
w

io
ra

ln
ej

 w
 le

cz
en

iu
 z

es
po

łu
 

st
re

su
 p

ou
ra

zo
w

eg
o 

 3r
d 

w
av

e 
of

 C
og

ni
tiv

e 
Be

ha
vi

or
al

 
Th

er
ap

y 
in

 P
TS

D
 Tr

ea
tm

en
t 

  Ad
am

 E
lż

an
ow

sk
i

Sk
ut

ec
zn

e 
dz

ia
ła

ni
e 

w
 s

tr
es

ie
 –

 
po

zn
aw

cz
o-

be
ha

w
io

ra
ln

y 
pr

og
ra

m
 p

ro
fil

ak
ty

ki
 

 “E
ffe

cti
ve

 in
 st

re
ss

” –
 P

TS
D

 
pr

ev
en

tio
n.

 C
og

ni
tiv

e-
be

ha
vi

ou
ra

l 
tra

in
in

g 
fo

r j
ob

 re
la

te
d 

tra
um

a 
 A

gn
ie

sz
ka

 P
op

ie
l, 

Ew
a 

Pr
ag

ło
w

sk
a

Tr
yb

 z
dr

ow
eg

o 
do

ro
sł

eg
o 

w
 ż

yc
iu

 z
aw

od
ow

ym
 te

ra
pe

ut
y 

  H
ea

lth
y A

du
lt 

M
od

e 
in

 p
ro

fe
s-

sio
na

l l
ife

 o
f a

 p
sy

ch
ot

he
ra

pi
st

 
  A

ng
el

ik
a 

Kl
es

zc
ze

w
sk

a-
A

lb
iń

sk
a

Se
lf-

ca
re

 p
sy

ch
ot

er
ap

eu
ty

. 
Za

st
os

ow
an

ie
 te

ch
ni

k 
do

św
ia

d-
cz

en
io

w
yc

h 
Te

ra
pi

i S
ch

em
at

u 
w

 s
ku

te
cz

ny
m

 d
ba

ni
u 

o 
sie

bi
e 

Ps
yc

ho
th

er
ap

ist
 S

el
f-c

ar
e 

– 
us

e 
of

 e
xp

er
ie

nti
al

 te
ch

ni
qu

es
 fr

om
 

Sc
he

m
a 

Th
er

ap
y 

fo
r a

 m
en

ta
l 

se
lf-

ca
re

 p
ra

cti
ce

 

A
le

ks
an

dr
a 

D
ef

ra
nc

 S
uc

ho
rs

ka

(9
.0

0–
10

.3
0)

W
yr

oz
um

ia
ło

ść
 i 

tr
os

ka
 

o 
sie

bi
e 

– 
w

zm
ac

ni
an

ie
 

tr
yb

u 
Zd

ro
w

eg
o 

D
or

os
łe

go
 

ps
yc

ho
te

ra
pe

ut
y

Fo
rb

ea
ra

nc
e 

an
d 

se
lf-

ca
re

 a
s f

ac
-

to
rs

 su
pp

or
tin

g 
th

e 
st

re
ng

th
en

in
g 

of
 P

sy
ch

ot
he

ra
pi

st
’s 

H
ea

lth
y 

Ad
ul

t m
od

e

A
rle

ta
 B

al
ce

re
k

(1
0.

30
–1

2.
00

)

12
.0

0–
13

.0
0

Pr
ze

rw
a

W
yk

ła
dy

 p
le

na
rn

e 
Pl

en
ar

y 
le

ct
ur

es

13
.0

0–
13

.4
5

Ko
ns

ek
w

en
cj

e 
em

oc
jo

na
ln

e 
st

re
su

 p
an

de
m

ii:
 z

na
cz

en
ie

 a
kt

yw
ny

ch
 i 

un
ik

ow
yc

h 
po

zn
aw

cz
yc

h 
st

ra
te

gi
i r

eg
ul

ac
ji 

em
oc

ji
Em

oti
on

al
 c

on
se

qu
en

ce
s o

f s
tr

es
s i

n 
pa

nd
em

ic
: m

ea
ni

ng
 o

f a
cti

ve
 a

nd
 a

vo
id

an
t c

og
ni

tiv
e 

st
ra

te
gi

es
 o

f e
m

oti
on

al
 re

gu
la

tio
n

Bo
gd

an
 Z

aw
ad

zk
i

13
.4

5–
14

.3
0

N
ow

e 
w

zo
rc

e 
za

ch
ow

ań
 s

ek
su

al
ny

ch
: w

yz
w

an
ia

 d
la

 s
pe

cj
al

ist
ów

 z
dr

ow
ia

 p
sy

ch
ic

zn
eg

o
N

ew
 p

att
er

ns
 o

f s
ex

ua
l b

eh
av

io
rs

: C
ha

lle
ng

es
 fo

r m
en

ta
l h

ea
lth

 p
ro

vi
de

rs

Ev
ie

 K
ira

na

14
.3

0–
15

.1
5

D
ys

fo
ria

 i 
ni

ez
go

dn
oś

ć 
pł

ci
ow

a 
– 

cz
yl

i w
sz

ys
tk

o 
co

 k
lin

ic
ys

ta
 p

ow
in

ie
n 

w
ie

dz
ie

ć
G

en
de

r d
ys

ph
or

ia
 a

nd
 in

co
ng

ru
en

ce
 –

 w
ha

t e
ve

ry
 c

lin
ic

ia
n 

sh
ou

ld
 k

no
w

Ba
rt

os
z 

G
ra

bs
ki



37

Program konferencji

15
.1

5–
15

.3
0

Pr
ze

rw
a

 
W

ar
sz

ta
ty

 W
or

ks
ho

ps
Sy

m
po

zj
um

 
Sy

m
po

si
um

15
.3

0–
18

.3
0

Ro
dz

in
a 

pa
cj

en
ta

 w
 w

ie
ku

 
ro

zw
oj

ow
ym

 –
 z

 p
er

sp
ek

ty
w

y 
po

zn
aw

cz
o-

be
ha

w
io

ra
ln

ej
 

 Fa
m

ily
 o

f a
 p

ati
en

t i
n 

de
ve

lo
pm

en
ta

l 
ag

e 
– 

a 
co

gn
iti

ve
 b

eh
av

io
ra

l 
pe

rs
pe

cti
ve

 

Ze
sp

ół
 C

en
tr

um
 N

eu
ro

re
ha

bi
lit

ac
ji 

im
. Z

. i
 J.

 D
zi

ur
ko

w
sk

ic
h

W
pr

ow
ad

ze
ni

e 
do

 d
ia

lo
gu

 
m

ot
yw

uj
ąc
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTPB 
„Psychoterapia poznawczo-behawioralna wobec 
współczesnych wyzwań” – streszczenia wystąpień

 Warsztaty przedkonferencyjne Pre-Conference Workshops

PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 9.00-13.30

Techniki i podejścia terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu problemów seksualnych
CBT approach/techniques in the treatment of sexual problems

Evie Kirana, Phd, FECSM (hon), ECPS
Executive Co-director of International Online Sexology Supervisors

Terapia poznawczo-behawioralna jest najskutecz-
niejszą psychologiczną terapią dysfunkcji seksu-
alnych. W ciągu ostatnich trzech dekad terapia 
poznawczo-behawioralna była stosowana głównie 
w leczeniu dysfunkcji seksualnych mężczyzn i kobiet. 
W pierwszej części warsztatu zostanie przedsta-
wiony przegląd wyników badań pokazujących rolę 
czynników poznawczych i behawioralnych w dys-
funkcjach seksualnych. Przedstawiona zostanie rola 
przekonań seksualnych, schematów poznawczych, 
automatycznych myśli i emocji podczas aktywno-
ści seksualnej, a także opisany zostanie oparty na 
dowodach model poznawczo-emocjonalny P. Nobre. 
W drugiej części skupimy się na leczeniu psych-
ogennych dysfunkcji seksualnych za pomocą terapii 
poznawczo-behawioralnej. Przypadek mężczyzny 
z psychogennymi zaburzeniami erekcji oraz przypadek 

Cognitive Behavioral Therapy is the most effective 
psychological treatment for sexual dysfunctions. 
During the last three decades, CBT has been applied 
mainly for the treatment of male and female sexual 
dysfunctions. In the first part, this workshop will pres-
ent an overview of the research evidence showing 
the role of cognitive and behavioral factors on sexual 
dysfunctions. The role of sexual beliefs, cognitive 
schemas, automatic thoughts and emotions during 
sexual activity will be presented, and the evidence 
based Cognitive-Emotional Model by P. Nobre 
will be described. In the second part we will focus 
on the management of psychogenic sexual dysfunc-
tions with CBT. A case of a man with psychogenic 
erectile dysfunction and a case of a woman with 
low desire will be used in order to illustrate how CBT 
can be used. The use of sensate focus, mindfulness, 
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kobiety o niskim pożądaniu zostaną wykorzystane 
w celu zilustrowania, w jaki sposób można zastosować 
terapię poznawczo-behawioralną. Wykorzystanie 
skupienia na odczuciach zmysłowych (sensate focuse), 
uważności, restrukturyzacji poznawczej i kontroli 
bodźców zostanie wyjaśnione na podstawie przy-
padków klinicznych. Uczestnicy będą mogli zadawać 
pytania podczas warsztatów.

Celem warsztatów jest:
– zrozumienie znaczenia klinicznego terapii poznawczo-

-behawioralnej w przypadku problemów seksual-
nych;

– zrozumienie roli czynników poznawczych, emo-
cjonalnych i behawioralnych w zaburzeniach 
seksualnych;

– zdobycie wiedzy na temat badań względnych 
wyników dotyczących zaburzeń seksualnych;

– zrozumienie głównych zagadnień terapii 
poznawczo-behawioralnej w leczeniu problemów 
seksualnych.

cognitive restructuring and stimulus control will be 
explained based on the clinical cases. The audience 
will be able to participate and ask questions during 
the workshop. 

The objectives of the workshop are to:
– comprehend the clinical relevance of cognitive 

behavioral therapy for sexual problems;
– understand the role of cognitive, emotional 

and behavioral factors in sexual disorders;
– get knowledge on the relative outcome studies 

for sexual disorders;
– understand the key features of CBT for sexual 

problems.

Kierując uwagę na procesy: powtarzalne negatywne myślenie
Focus on processes. Reacurent negative thinking

Prof. Eduardo Keegan
University of Buenos Aires

Powtarzalne negatywne myślenie stoi w centrum 
zainteresowania terapii poznawczo-behawioralnej. 
Jednak praca kliniczna z powtarzalnym negatyw-
nym myśleniem nie jest pozbawiona problemów. 
Na warsztacie skupimy się na różnych strategiach, 
które zostały zaproponowane w celu radzenia sobie 
z tym problemem w stanach lękowych i depresyjnych, 
oraz na typowych problemach, z jakimi spotykają się 
klinicyści w pracy z tymi procesami.

Repetitive negative thinking (RNT) is a major target 
of CBT. But targeting RNT clinically is not without its 
problems. In this workshop we will focus on the dif-
ferent strategies that have been proposed for dealing 
with RNT in anxiety and depression, and the common 
problems clinicians encounter in this process.
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 Wykłady plenarne Plenary lectures

PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 14:15-15:00

Otwarcie konferencji

PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 15:00-15:45

Terapia poznawczo-behawioralna. Gdzie jesteśmy i dokąd to może pójść?
CBT. Where We Stand and Where It May Go?

Prof. Eduardo Keegan
University of Buenos Aires 
Uniwersytet Buenos Aires

Osiągnięcia terapii poznawczo-behawioralnej są 
znaczące, ale stoi przed nią nadal wiele ważnych 
wyzwań. Wydaje się, że dekada istotnych debat filo-
zoficznych i technicznych dobiegła końca, otwierając 
nowy, obiecujący etap w tej dziedzinie. Celem tej 
konferencji jest przedstawienie oraz ocena nurtów 
składających się na terapię poznawczo-behawioralną 
i głównych wyzwań, z jakimi próbują się zmierzyć.

The achievements of CBT have been significant, 
but many important challenges lie ahead. A decade 
of important philosophical and technical debates 
seems to have come to a promising end, opening 
a new stage for the field. The goal of this conference 
is to evaluate the competing programmes in CBT 
and the main challenges they are trying to face.

PIĄTEK, 13.05.2022, godz. 15:45–16:30

Primum non nocere (pomiędzy ortodoksją i dryfowaniem w terapii)
Primum non nocere (between orthodoxy and drifting in therapy)

Dr hab. prof. USWPS Agnieszka Popiel, dr n. hum. Ewa Pragłowska
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii 
SWPS University of Social Sciences and Humanities, ACSTEC Advanced Clinical Studies and Therapy Excellence 
Center

Podczas wykładu powrócimy do kwestii podsta-
wowych (co sprawia, że czujemy się terapeutami 
poznawczo-behawioralnymi i co definiuje tę psy-
choterapię), a także tych, o których mówi się rzadko 
i niezbyt chętnie ‒ o efektach ubocznych i szkodli-
wości psychoterapii. Kryzysy, w tym humanitarne, 
sprzyjają działaniom spontanicznym. Wojna podważa 
wiele przekonań. Dlatego myślą przewodnią wykładu 
będzie też to: jak osobom w sytuacji kryzysu zapewnić 
możliwie najlepszą terapię ‒ zgodną ze współcze-
sną wiedzą, potrzebami pacjenta i doświadczeniem 
terapeuty.

During the lecture we will return to basic issues 
(what makes us feel as cognitive-behavioral thera-
pist and what defines this therapeutical approach) 
as well as these which are touched upon rarely, less 
willingly – side effects and harmfulness of therapy. 
Crisis, especially humanitarian ones, foster spontane-
ous acts. War challenges beliefs. The premise of this 
lecture is how to ensure people in crisis the best 
possible therapy – congruent with contemporary 
knowledge, patients needs and therapists experience.
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SOBOTA, 14.05.2022, godz. 13:00-13:45

Konsekwencje emocjonalne stresu pandemii: znaczenie aktywnych i unikowych 
poznawczych strategii regulacji emocji
Emotional consequences of stress in pandemic: meaning of active and avoidant cognitive 
strategies of emotional regulation

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii 
University of Warsaw, Faculty of Psychology

Zagrożenia związane z pandemią COVID19 uzasad-
niały podjęcie badań nad emocjonalnymi konsekwen-
cjami doświadczanego stresu. Podstawowa hipoteza 
badania COVID-STRES dotyczyła oczekiwania, że 
negatywny stan emocjonalny (nasilenie objawów 
lęku, depresji i stresu) zależy od ekspozycji na stresory 
(wielowymiarowe i zależne m.in. od wykonywanego 
zawodu, itp.) i cech osobowości (zwłaszcza neu-
rotyczności), ale w głównej mierze od unikowych 
i aktywnych strategii regulacji emocji (przy wpływie 
specyficznych stresorów związanych z zagrożeniem 
utraty zdrowia/życia na objawy lęku, doświadczeń 
straty, np. zasobów materialno-ekonomicznych czy 
ograniczeń związanych z izolacją na objawy depre-
sji oraz pogarszających się warunków życia rodzin 
na objawy stresu). Badanie obejmowało dwie fale 
pandemii: wiosenno–letnią oraz jesienno–zimową 
w latach 2020–2021. Zastosowano między innymi 
standardowe narzędzia do pomiaru cech osobowo-
ści (IPIP-BFM-20), nasilenia objawów lęku, depresji 
i stresu (DASS-21) oraz autorską listę stresorów 
związanych z pandemią (wszystkie narzędzia w wer-
sji online). W badaniu wzięło udział N = 2106 osób 
w wieku 18–82 lata (1691 kobiet oraz 415 mężczyzn), 
przy czym w okresie wiosenno–letnim uczestniczyły 
1562 osoby, a 544 – w jesienno–zimowej fazie pan-
demii. Badania wykazały, że nasilenie negatywnych 
reakcji emocjonalnych było faktycznie związane 
ze stresorami pandemicznymi, cechami osobowo-
ści (neurotycznością) oraz aktywnymi i unikowymi 
poznawczymi strategiami regulacji emocji (oraz 
interakcjami tych zmiennych). Badanie wykazało też 
silny wpływ strategii ucieczkowych na negatywne 
stany emocjonalne w pandemii oraz dość słaby wpływ 
strategii aktywnych. W prezentacji dyskutowane są 
implikacje uzyskanych wyników badawczych, doty-
czące: (1) wpływu strategii aktywnych na negatywne 
emocje – czy wyłącznie na pozytywne stany emo-
cjonalne? (2) prostoliniowość czy krzywoliniowość 
związku między częstością stosowania strategii 
unikowych i zwłaszcza strategii aktywnych z nega-
tywnymi stanami emocjonalnymi? oraz (3) oczekiwań 
dla zmian w terapii – co wskaźnikiem zdrowienia 

Threats related to COVID19 pandemics justified 
conducting research about emotional conse-
quences of experienced stress. The main hypothesis 
of COVID-STRESS research concerned expectations 
that negative emotional state (intensity of anxiety, 
depression and stress symptoms) is dependent 
on exposition to stressors (multidimensional 
and dependent from for instance performed profes-
sion) and personality traits (neuroticism in particu-
lar), but mainly from avoidant and active strategies 
of emotional regulation (with specific stressors 
at play, associated with loss of health/life in terms 
of anxiety symptoms, experience of loss of e.g. 
material/financial resources or isolation in terms 
of depression symptoms, and deteriorating life 
conditions of families in terms of stress symptoms). 
The study encompassed two waves of pandemics: 
spring-summer and autumn-winter in 2020-2021. 
Standard tools of personality traits (IPIP-BFM-20), 
intensity of anxiety, depression and stress (DASS-21) 
and original list of pandemics related stressors (all 
in online form) were applied. N-2106 people partic-
ipated, between the age range 18-82 (1691 women 
and 415 men), with 1562 people in spring-summer 
period, and 544 in autumn-winter period. The study 
indicated, that the intensity of negative emotional 
reactions connected with pandemic stressors, per-
sonality traits (neuroticism) and active and avoidant 
cognitive strategies of emotional regulation (as wells 
as interactions between the mentioned variables). 
What is more, the research pointed toward strong 
influence of avoidant strategies on negative emo-
tional states in pandemics, as well as weak influence 
of active strategies on them. In the presentation are 
discussed implications of obtained results – (1) influ-
ence of active strategies on negative emotional 
states – or exclusively on positive emotional state? 
(2) linear or curvilinear relation between the fre-
quency of applying avoidant strategies and specifi-
cally active strategies with negative emotional states? 
and (3) expectations for change in therapy – what 
is the marker of healing after therapy – increase in fre-
quency of active strategies and reduction in avoidant 
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po terapii – wzrost częstości stosowania strategii 
aktywnych i zmniejszenie unikowych czy też brak 
stosowania jakichkolwiek strategii (obserwowane 
u osób, które nie wykazują objawów zaburzeń emo-
cjonalnych albo nie doświadczają silnego nasilenia 
stresorów)?

ones, or perhaps lack either (observable amongst 
people, who do not manifest symptoms of emotional 
disorders or do not experience intense stress)?

SOBOTA, 14.05.2022, godz. 13:45-14:30

Nowe wzorce zachowań seksualnych: wyzwania dla specjalistów zdrowia psychicznego
New patterns of sexual behaviors: Challenges for mental health providers

Evie Kirana, Phd, FECSM (hon), ECPS
Executive Co-director of International Online Sexology Supervisors

W ciągu 20 lat pracy klinicznej poświęconej leczeniu 
problemów seksualnych/seksuologicznych byłam 
świadkiem zmian w trudnościach, jakie pacjenci pre-
zentują w praktyce klinicznej. Ten wykład opiera się 
na sześciu obserwacjach klinicznych, które stanowią 
wyzwanie dla dzisiejszych terapeutów:
1) Nastąpił znaczny wzrost liczby mężczyzn wymaga-

jących leczenia opóźnionego wytrysku, przy czym 
problem występuje podczas seksu partnerskiego, 
ale nie podczas masturbacji.

2) Młodzi mężczyźni często doświadczają obaw 
związanych z konsumpcją pornografii i zwykle 
wykazują zwiększony wstyd seksualny. Obawy 
te zwykle dotyczą tego, czy są uzależnieni, czy nie 
i jak mogą się powstrzymać.

3) W dzisiejszych czasach coraz więcej par chce 
doświadczać dobrowolnych związków niemono-
gamicznych. Innymi słowy, pary proszą o terapię 
par, aby utrzymać intymną relację, która nie jest 
na wyłączność seksualnie lub emocjonalnie.

4) Szukający pomocy homoseksualni mężczyźni, 
wydają się napotykać trudności i przeszkody 
w nawiązywaniu intymnych relacji. Nauczyw-
szy się tłumić, zaprzeczać i wstydzić się swoich 
wewnętrznych światów, oprócz rozwoju wirtual-
nych „powiązań”, pragną rozwijać intymne relacje.

5) Pary często skarżą się na negatywny wpływ 
mediów społecznościowych na ich związek i życie 
seksualne. Technologia wydaje się być zintegro-
wana z systemami rodzinnymi, w których zaczyna 
odgrywać główną role.

6) Ponieważ seks pod wpływem środków psy-
choaktywnych (chem sex) staje się rozwijającym 
fenomenem kultury gejowskiej, stale rośnie liczba 
pacjentów zgłaszających się do klinik psycho-
seksualnych z nadzeją rozwinięcia umiejętności 
„trzeźwego seksu”.

Powyższe obserwacje zostaną omówione na podsta-
wie doniesień z badan naukowych i praktyki klinicz-
nej. Podkreślone zostaną implikacje tych obserwacji 
dla praktyki klinicznej.

Within 20 years of clinical work devoted to the treat-
ment of sexual problems, I have witnessed changes 
in the concerns that patients present in clinical 
practice. This lecture is structured around six clin-
ical observations that pose a challenge for today’s 
therapists:
1) There has been a considerable increase in the num-

ber of men requiring treatment for delayed ejacu-
lation, with the problem being present in partnered 
sex but not in masturbation.

2) Young men frequently present with concerns 
around their pornography consumption and usu-
ally present with increased sexual shame. Concerns 
are usually around whether they are addicted or 
not and how they can manage to abstain. 

3) Nowadays, more couples want to experience con-
sensual non monogamous relationships. In other 
words, couples request couple therapy in order 
to maintain an intimate relationship that is sexually 
or emotionally nonexclusive. 

4) Gay men seeking help seem to be facing difficulties 
and obstacles with forming intimate relationships. 
Having learnt to suppress, deny and be ashamed 
of their inner worlds, in addition to the growth 
of virtual ‘connections’, gay men despair of devel-
oping intimate relationships.

5) Couples frequently complain about the negative 
influence of social media on their relationship 
and sexual life. Technology seems to be integrated 
in family systems playing central roles.

6) With chem sex being an emerging gay cultural 
phenomenon, there has been a steady increase 
in the number of patients attending psychosexual 
clinics requesting to achieve sober sex. 

The above observations will be discussed based 
on relevant research data and clinical experience. 
The implications of these observations for clinical 
practice will be highlighted.
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SOBOTA, 14.05.2022, godz. 14:30-15:15

Dysforia i niezgodność płciowa – czyli wszystko co klinicysta powinien wiedzieć
Gender dysphoria and incongruence – what every clinician should know

Dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM; Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow

Spojrzenie na różnorodność płciową ulegało w ostat-
nich kilkunastu latach paradygmatycznej zmianie. 
Transpłciowość (sensu largo) rozumiana jako stan 
rozbieżności pomiędzy odczuwaną przynależnością 
płciową (tożsamością płciową) a tzw. płcią przy-
pisaną przestała być spostrzegana jako patologia 
psychiatryczna.
Równocześnie w związku z faktem, że istotny odsetek 
osób transpłciowych, jak i niebinarnych doświadcza 
uporczywego dyskomfortu lub cierpienia związanego 
z tą rozbieżnością zaczęto posługiwać się pojęciem do 
tego cierpienia się odnoszącym – dysforią płciową. 
Redukcja lub eliminacja doświadczanej dysforii 
płciowej wraz z poprawą jakości życia i adaptacji 
społecznej są też uznawane obecnie za główny cel 
wielomodalnego leczenia. W jego skład wchodzą 
zarówno metody farmakologiczne (hormonalne 
interwencje afirmujące płeć), chirurgiczne, jak i psy-
chospołeczne. Jeśli chodzi o te ostatnie, szczególne 
znaczenie przypada psychoedukacji. Niektóre osoby 
transpłciowe potrzebować mogą także systemtycznej 
pomocy psychoterapeutycznej. Może być ona zwią-
zana z doświadczaną dysforią, ale też obejmować 
inne problemy, takie jak stres mniejszościowy czy 
zaburzenia psychiczne.
Opracowano zarówno światowe (World Professional 
Association for Transgender Health), jak i polskie 
(Polskie Towarzystwo Seksuologiczne) standardy 
i rekomendacje dotyczące zasad prowadzenie procesu 
diagnostycznego i terapeutycznego u dorosłych osób 
transpłciowych i niebinarnych.
Wykład przybliży tę tematykę.

The perspective on gender diversity has undergone 
a paradigm shift in the last decade or so. Transgender-
ism (sensu largo) understood as a state of discrepancy 
between perceived gender affiliation (gender identity) 
and the so-called assigned sex is no longer perceived 
as a psychiatric pathology.
At the same time, due to the fact that a significant 
percentage of trans and non-binary persons experi-
ence persistent discomfort or suffering associated 
with this discrepancy, the term gender dysphoria 
has come to be used to refer to this suffering. 
The reduction or elimination of the gender dysphoria 
experienced, together with an improvement in quality 
of life and social adaptation, is also now recognised 
as the main aim of multimodal treatment. It includes 
both pharmacological (hormonal sex-affirming 
interventions), surgical and psychosocial methods. 
Regarding the latter, psychoeducation is of particular 
importance. Some transgender people may also need 
systemic psychotherapeutic help. This can be related 
to the dysphoria experienced, but can also include 
other problems such as minority stress or psychiatric 
disorders.
There have been developed both global (World 
Professional Association for Transgender Health) 
and Polish (Polish Society of Sexology) standards 
and recommendations concerning the principles 
of conducting the diagnostic and therapeutic process 
in trans and non-binary adults.
The lecture will bring the subject closer.
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NIEDZIELA, 15.05.2022, godz. 13:00-13:45

Czy bólu można się oduczyć? Od badań eksperymentalnych do terapii bólu
Can we unlearn pain? From experimental studies to pain therapy

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii 
Jagiellonian University, Institute of Psychology

There is growing research evidence that basic 
learning processes, i.e. classical conditioning, causal 
conditioning and observational learning, can influ-
ence the experience of pain. It appears that these 
processes are not only responsible for the onset 
and exacerbation of pain, but also for the transi-
tion from acute to chronic pain. On the other hand, 
the same basic learning processes underlie the atten-
uation and resolution of pain. Thus, knowledge 
of the learning mechanisms of pain may be crucial for 
therapists to help them design effective interventions. 
The aim of this talk is to summarise the current state 
of research into the learning mechanisms of pain, with 
particular emphasis on research into the attenuating 
and pain-enhancing effects of placebos. In addition, 
the talk will discuss the implications of this research 
for therapeutic practice.

Coraz więcej badań dowodzi, że podstawowe procesy 
uczenia się, tj. warunkowanie klasyczne, warunkowa-
nie sprawcze i uczenie się przez obserwację mogą 
wpływać na doświadczenie ból. Okazuje się, że 
procesy te odpowiadają nie tylko za powstawanie 
i nasilanie się bólu, ale również za przechodzenie 
bólu ostrego w przewlekły. Z drugiej strony, te same 
podstawowe procesy uczenia się leżą u podłoża 
osłabiania i ustępowania bólu. Zatem wiedza o ucze-
niowych mechanizmach bólu może mieć kluczowe 
znaczenie dla terapeutów, ułatwiając im konstruowa-
nie skutecznych oddziaływań. Celem wystąpienia 
jest podsumowanie aktualnego stanu badań nad 
uczeniowymi mechanizmami bólu, ze szczególnym 
uwzględnieniem badań nad osłabiającym i zwięk-
szającym ból działaniem placebo. Ponadto, w ramach 
wykładu omówione zostaną płynące z tych badan 
wnioski dla praktyki terapeutycznej.

NIEDZIELA, 15.05.2022, godz. 13:45-14:30

Suicydalność – wyzwanie dla zespołu terapeutycznego
Suicidality – a challenge for therapeutic team

Prof. dr hab. Wiesław Jerzy Cubała
Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski 
Medical University of Gdańsk, Department of Adult Psychiatry, Faculty of Medicine

Suicydalność w rozumieniu biopsychospołecznym jest 
wielowymiarowym zjawiskiem klinicznym, którego 
opis jest kluczowy w pracy każdego profesjonalisty 
w obszarze zdrowia psychicznego. Suicydalność 
wymaga uwagi zarówno w zakresie oceny jej 
domen w odniesieniu do stanów nagłych i ryzyka 
zdrowotnego, lecz również powinna być integralną 
częścią konceptualizacji wraz z całościowym ujęciem 
w terapii, również w ujęciu długoterminowym, nakie-
rowanym na profilaktykę nawrotów. 
Ocena ideacji oraz zachowań suicydalnych, wraz 
z formalnym ujęciem w planie terapii ma kluczowe 
znaczenie dla praktyki psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej, w szczególności dla prowadzenia 
poprawnej konceptualizacji, odniesienia do proto-
kołu, alternatyw terapeutycznych oraz zdefiniowania 

The biopsychosocial model for suicidality applies 
a multidimensional clinical paradigm that incorporates 
mental health care professionals with social support 
providers and non-specific environmental factors 
for prevention acute managements and relapse 
prevention as well as prophylaxis for suicidality. The 
suicidality is the key factor in cognitive conceptual-
ization that may alter the treatment planning at every 
step and shall be addressed in systematic manner by 
all of the therapeutic team members.
Suicidal ideation and behaviour clinical depiction 
shall include the elements of the suicidality model 
that fits patient comprehensive treatment plan with 
the focus on the pathogenesis and clinical course 
along with the identification of the predisposing, pre-
cipitating, and perpetuating factors. The systematic 
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NIEDZIELA, 15.05.2022, godz. 14:30-15:15

Psychological Interventions with Children in Disasters
Interwencje psychologiczne z dziećmi w czasie katastrof

Yona Teichman, Meir Teichman
Tel-Aviv University  
Uniwersytet w Tel-Awiwie

Po ustąpieniu ostrej fazy dystresu wiele dzieci 
powraca do normalnego poziomu funkcjonowania 
i nadal rozwija się w prawidłowy sposób. Jednakże 
badania wskazują, że niektóre z nich mogą doświad-
czać problemów w zakresie zdrowia psychicznego 
i dostosowania. Przedstawimy kontekst, który może 
prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym 
i przystosowaniem, a także czynniki ryzyka i czynniki 
chroniące. Skoncentrujemy się na interwencjach 
terapii poznawczo-behawioralnej. W szczególności 
na integracji terapii poznawczo-behawioralnej i tera-
pii przez zabawę (CBPT) oraz terapii poznawczo-
-behawioralnej i terapii rodzinnej (FCBT).

As the acute phase of distress passes many children 
return to normal levels of functioning and proceed 
in a healthy developmental course. However, research 
indicates that some develop mental health and adjust-
ment problems. We shall present the background 
that leads to mental health and adjustment problems 
as well as, risk and protective factors. Our focus will 
be on CBT interventions. Particularly on integration 
of CBT and Play Therapy (CBPT), and CBT and Family 
Therapy (FCBT).

funkcjonalnych wyników interwencji. Ocena spek-
trum suicydalnego obejmuje odniesienie do modelu, 
ujmującego w całość patogenezę i przebieg naturalny 
zjawiska wraz z identyfikacją czynników predys-
ponująych, spustowych oraz prognostycznych, 
przyczyniających się do zrozumienia zasad oceny 
postępowania psychoterapeutycznego w oparciu 
o koncepcję interwencji opartej na wiarygodnych 
dowodach naukowych. Szczególnym wyzwaniem jest 
adekwatne zaplanowanie interwencji realizowanej 
w zespole terapeutycznym wraz z zaangażowaniem 
interwencji społecznych, mając na uwadze skutecz-
ność i bezpieczeństwo wybranego postępowania.
Spektrum suicydalne ma charakter kontinuum, począw-
szy od myśli o śmierci i wyobrażeń samobójczych, 
na samobójstwie dokonanym i samobójstwie posze-
rzonym kończąc i wiąże się z współwystępowaniem 
używania substancji psychoaktywnych, zachowaniami 
eksplozywnymi, hazardem patologicznym wraz z ich 
domenami objawowymi, w szczególności z agresją 
i impulsywnością, wpływając na przebieg procesów 
poznawczych z zakresu strategii podejmowania 
decyzji, zaburzeń funkcji wykonawczych i poznawczej 
kontroli zachowania. Konceptualizacja suicydalności 
powinna dawać podstawę do oceny zasadności inter-
wencji farmakologicznej wraz z psychoterapią oraz 
wsparciem środowiskowym ze wskazaniem na psy-
choedukację, zdolności rozpoznawania symptomów 
ostrzegawczych nawrotu oraz celowość stosowania się 
do planu terapeutycznego wraz z terapią nakierowaną 
na dysregulację emocji, rezyliencję oraz profilaktykę.

approach in suicidality clinical management facilitates 
the adequate delivery of evidence-based-medicine 
intervention in CBT planning along with bioso-
cial intervention when needed in line with the 
patient-centered approach, resources available and 
outcomes expected. The key factor for the successful 
suicidality management is the broad inclusion of all 
parties managing the patient in one’s individual con-
text as well as per environmental and social factors 
with effective management and patient safety first 
above all. 
Suicidality is the continuum of psychopathological 
phenomena from fleeing suicidal ideation up to com-
pleted suicide or extension of suicidal behaviors. Sui-
cidality is also associated with comorbidities that may 
substantially modify the intervention, in particular, 
it is associated with high incidence of substance use 
disorder, explosive behaviors, pathological gambling, 
and the symptomatic domains associated with the 
ones, including aggressiveness and impulsiveness that 
impact the cognitive processes in planning, executive 
and behavioral control. The formal concept of suici-
dality shall let the treatment team to decide in the 
means and measures for the intervention, including 
psychoeducation, social intervention, psychotherapy 
and pharmacological treatment planning with the 
outcome definition per emotional dysregulation, 
resilience and longterm prophylaxis.
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 Warsztaty Workshops

PIĄTEK, 13.05.22, godz. 16.45-18.45

Działanie w obliczu wojny. Skuteczna pomoc psychoterapeutyczna w sytuacjach 
ekstremalnych
Acting in the face of war. Effective psychotherapeutic help in extreme situations

Michał Kuroń, Paulina Szymanik
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego 
Department of Psychiatry, Combat Stress and Psychotraumatology Military Institute of Medicine

24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła 
inwazję w Ukrainie. Od tego dnia do Polski przybyło 
blisko 2,5 mln uchodźców z kraju objętego wojną. 
Już pierwszego dnia pojawiła się ogromna ilość apeli 
o wsparcie psychoterapeutyczne zarówno uchodźców 
jak i bliskich osób pozostających na terenie Ukrainy. 
Profesjonaliści z zakresu zdrowia psychicznego zostali 
poddani niełatwej próbie.
Z drugiej strony w psychoterapeutach pojawia się 
chęć niesienia pomocy czasem podyktowana współ-
czuciem, czasem presją społeczną, a niekoniecznie 
realnym zapotrzebowaniem. Wszystko to podsycane 
medialnymi obrazami z wojny toczącej się raptem 
kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od naszej 
granicy powoduje, że nie zawsze wiemy co zrobić. 
Podczas warsztatu zostaną omówione zagadnie-
nia związane z metodami pracy oraz skutecznymi 
oddziaływaniami psychoterapeutycznymi w sytu-
acjach ekstremalnych. Szkolenie wzbogacone 
będzie o doświadczenia prowadzących pochodzące 
z bezpośredniej pomocy ukraińskim psychologom 
i psychiatrom we wprowadzaniu skutecznych form 
diagnozowania i pomocy osobom po doświadcze-
niach traumatycznych związanych z wojną.

On February 24, 2022, the Russian Federation 
launched an invasion of Ukraine. Since that day, nearly 
2.5 million refugees from the war-torn country have 
arrived to Poland. Already on the first day there were 
a huge number of appeals for psychotherapeutic 
support for both refugees and relatives of people 
staying in Ukraine. Mental health professionals have 
faced a real challenge.
On the other hand, we psychotherapists feel a desire 
to help sometimes dictated by compassion, some-
times by social pressure, and not necessarily by real 
demand. All of this fueled by media images from 
the war taking place not very far from our border 
means that often we do not know what to do. 
During the workshop there will be discussions about 
issues related to work methods and effective psy-
chotherapeutic interactions in extreme situations. 
The seminar will be enriched with the experience 
of the lecturers coming from direct assistance 
to Ukrainian psychologists and psychiatrists in intro-
ducing effective forms of diagnosis and assistance 
to people after traumatic experiences related 
to the war.

ADHD u osób dorosłych
ADHD in Adults

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk, Agnieszka Wroczyńska
Poradnia CBT
CBT Centre

W trakcie warsztatu przyjrzymy się sposobowi 
funkcjonowania dorosłej osoby z ADHD, jak różni-
cować je z innymi zaburzeniami i jakim narzędziem je 
diagnozować. Zobaczymy też jaką ekspresję ADHD 
ma u kobiet. Przyjrzymy się roli języka i jak możemy 
wspomóc osoby z ADHD mówiąc językiem zasobów. 
Pokażemy, gdzie szukać dobrych sposobów pracy z tą 
grupą pacjentów i co terapia CBT ma im do zapropo-
nowania. Przećwiczymy, jak terapeuta może odzyskać 
kontrolę w relacji z osobą nadpobudliwą i jak poradzić 

During the workshop we will:
– explore the functioning of an adult with ADHD
– find out how to differentiate it from other disor-

ders, and what tools to use for diagnosis
– understand the role of language and how speaking 

the resource language can be helpful for people 
with ADHD

– show you where to look for good ways to work 
with this group of patients and what CBT has 
to offer for them
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sobie z nadmiarem, nie zawsze zrozumiałych infor-
macji jakie uzyskujemy od pacjenta.

Przyjrzymy się roli „samoleczenia” osób z ADHD i jak 
pomóc im odzyskiwać kontrolę nad ich pobudliwo-
ścią w zdrowszy sposób. Zdekonstruujemy mit, iż 
mindfulness nie jest dla osób z ADHD i zobaczymy, 
jakie sposoby medytacji mogą być pomocne.

– practice how the therapist can regain control 
in a relationship with an over-active person 
and how to deal with the excess of information 
we receive from the patient.

We will look at the role of ‚self-healing’ in people with 
ADHD and how to help them regain control of their 
excitability in a healthier way. We will deconstruct 
the myth that mindfulness is not for people with 
ADHD and see how meditation techniques can be 
helpful.

Terapia Przebaczenia z Perspektywy CBT – Jak Odpuszczać Urazy: Połączenie 
ze Zdrowiem Psychicznym i Fizycznym
Forgiveness Impact Therapy (FIT) within the context of CBT: Letting Go of Grudges and Hurt – 
Effects on Mental and Physical Health

Andrzej Kuczmierczyk
Dział Anestezjologii, Klinika Bólu, Lister Hospital, Stevenage, Hertfordshire, UK 
Uniwersytet Hertfordshire, Dział Psychologii Klinicznej, UK
Department of Anaesthesiology, Lister Hospital, Stevenage, Hertfordshire, UK 
Department of Clinical Psychology, University of Hertfordshire, UK

W ciągu ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkami 
pojawienia się terapii poznawczo-behawioralnej 
trzeciej fali (CBT) lub, jak niedawno określili to Hayes 
i Hofmann (2018) – Process Based CBT. Te zmiany 
doprowadziły do   ewolucji takich podejść terapeutycz-
nych w ramach CBT, jak Terapia Uważności, Akceptacji 
i Zaangażowania (ACT) oraz Terapia Skoncentrowana 
na Współczuciu (CFT), być może wskazując na 
potrzebę poszerzenia zakresu praktyki CBT. Coraz 
więcej dowodów empirycznych pokazuje, że przeba-
czenie – ogólnie konceptualizowane jako indywidu-
alny, dobrowolny, wewnętrzny proces „puszczania” 
uczuć i myśli dotyczących urazy, goryczy, złości oraz 
potrzeby zemsty i odwetu – może mieć korzystny 
wpływ na 1) zdrowie fizyczne – obniża ciśnienie 
krwi, obniża poziom cholesterolu, poprawia funkcje 
odpornościowe, obniża tętno, zmniejsza przewlekły 
ból, poprawia ogólny stan układu krążenia 2) zdrowie 
psychiczne – obniża lęk, zmniejsza wrogość, zmniejsza 
stres, zmniejsza objawy depresji, zmniejsza ryzyko 
nadużywania alkoholu lub narkotyków, poprawia 
samoocenę 3) zadowolenie z życia – zdrowsze relacje, 
lepsze samopoczucie duchowe, poprawa ogólnej 
jakości życia.

Celem niniejszych warsztatów jest przedstawienie:
1) Definicje przebaczenia – obalanie mitów
2) Etapów przebaczenia m.in. identyfikacja sprawcy 

i wykroczenia; doświadczanie, przetwarzanie emo-
cji; zrozumienie potrzeby przebaczenia – korzyści 
przebaczenia, współczucia; wyznaczanie jasnych 

In the last two decades we have witnessed the emer-
gence of 3rd Wave Cognitive-Behavioural Therapy 
(CBT) or, as recently termed by Hayes & Hofmann 
(2018) – Process Based CBT. These developments 
have seen the evolution of such therapeutic 
approaches within CBT as Mindfulness, Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT), and Compassion 
Focused Therapy (CFT) perhaps indicating the need 
for widening the scope of CBT practice. Increasing 
empirical evidence has demonstrated that Forgive-
ness – generally conceptualised as an individual, 
voluntary internal process of letting go of feelings 
and thoughts of resentment, bitterness, anger, 
and the need for vengeance and retribution toward 
someone or agency who we believe has wronged us, 
can have beneficial effects on 1) Physical health – 
lowers blood pressure, decreases cholesterol levels, 
improves immune function, lowers heart rate, reduces 
chronic pain, improves general cardiovascular health 
2) Mental health – lowers anxiety, lessens hostility, 
reduces stress, lessens symptoms of depression, 
lowers risk of alcohol or substance abuse, improves 
self-esteem 3) Life satisfaction – healthier relation-
ships, greater spiritual well-being, improved overall 
quality of life. 

The aim of the present workshop is to present:
1. Definitions of Forgiveness – dispelling myths
2. Stages of Forgiveness e.g. Identifying the per-

petrator and the transgression; experiencing, 
processing the emotions; understanding the need 
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granic i ochrona siebie; integracja przeszłości 
i rozpoczęcie odtwarzania przyszłości.

3) Wdrażanie strategii CBT – m.in. poznawczych, 
behawioralnych, skoncentrowanych na współczu-
ciu, stosowanych w Treningu Wpływu Wybaczania 
(FIT)

Warsztaty będą miały charakter zarówno dydak-
tyczny, jak i empiryczny.

for forgiveness – the benefits forgiveness, compas-
sion; setting clear boundaries 0 protecting yourself; 
integrating the past and beginning to recreate 
the future.

3. Implementing CBT Strategies – e.g. cognitive, 
behavioural, compassion-focused in the process 
of Forgiveness Impact Training (FIT)

The workshop will be both didactic and experiential.

SOBOTA, 14.05.22, godz. 9.00-12.00

Interwencja kryzysowa czy psychoterapia? – jak wspierać klienta w kryzysie żałoby 
i utraty zdrowia. Poznawczo-behawioralne modele pracy
Crisis intervention or psychotherapy? – how to support a client in a crisis of mourning and loss 
of health. Cognitive – behavioral models of work

Dr n. społ. Natalia Liszewska
Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, Wydział Psychologii, 
SWPS University in Wroclaw, Psychology Department

Dr n. med. Agata Kołodziejczyk
Katedra i Klinika Psychiatrii UMW we Wrocławiu 
Department and Clinic of Psychiatry, Wroclaw Medical University

Często do gabinetu psychoterapeuty zgłaszają się 
osoby w kryzysie straty przeżywanej w kontekście 
utraty zdrowia (np. chorujące onkologicznie) lub 
osoby, które przeżyły śmierć bliskiej osoby. Podczas 
warsztatu zastanowimy się jaka forma pomocy psy-
chologicznej – interwencja kryzysowa czy psycho-
terapia, będzie najbardziej odpowiednia dla danego 
klienta. Z jednej strony istotne jest wyeliminowanie 
zjawiska patologizacji żałoby, która stanowi naturalny 
element życia każdego człowiek, często niewymaga-
jący wprowadzenia terapii (Wright, 2012). Z drugiej 
strony w ICD – 11 w rozdziale „Zaburzenia swoiście 
związane ze stresem” wydzielone zostało, jako 
odrębna jednostka diagnostyczna, zaburzenie okre-
ślane jako „Prolonged grief disorder -PGD”, czyli prze-
dłużająca się żałoba, które zdecydowanie wymaga 
interwencji psychoterapeutycznej”. Podczas warszta-
tów zaprezentujemy podstawowe techniki stosowane 
w ramach interwencji kryzysowej, wspierające osobę 
w żałobie oraz przedstawimy kierunki pracy psycho-
terapeutycznej z osobami doświadczającymi PGD 
oparte na modelu poznawczym dla trwałego PTSD 
(Ehlers i Clark, 2000). Ponadto, podczas warsztatu 
zajmiemy się żałobą związana z utratą zdrowia. Z jed-
nej strony wiele badań wskazuje, że interweniowanie 
zbyt wczesne w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
może nie być skuteczne. Wiąże się to z wciąż badaną 

Often, people in a crisis of the loss of health (e.g. 
suffering from oncological diseases) or people 
who have survived the death of a loved one come 
to the psychotherapist’s office. During the workshop, 
we will consider what form of psychological help – 
crisis intervention or psychotherapy, will be the most 
appropriate for a given client. On the one hand, it is 
important to eliminate the pathologization of mourn-
ing, which is a natural part of every human life, often 
not requiring therapy (Wright, 2012). On the other 
hand, in the ICD-11, in the chapter “Stress-specific 
disorders”, a disorder called “Prolonged grief disorder 
-PGD” was distinguished as a separate diagnostic 
unit, which definitely requires psychotherapeutic 
intervention. During the workshop, we will present 
the basic techniques used as part of crisis interven-
tion, supporting the bereaved person, and we will 
present the directions of psychotherapeutic work 
with people experiencing PGD based on the cognitive 
model for complex PTSD (Ehlers and Clark, 2000). 
In addition, during the workshop, we will deal with 
the mourning associated with the loss of health. 
On the one hand, many studies show that intervening 
too early in a life or health-threatening situation may 
not be effective. This is related to the still researched 
hypothesis that too early therapy disrupts the natural 
coping process, deprives the sense of personal control 
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hipotezą, że zbyt wczesna terapia zakłóca naturalny 
proces radzenia sobie, pozbawia poczucia osobistej 
kontroli nad emocjonalnym powrotem do równowagi 
po szoku diagnozy (Wessley i in., 2000). Jednakże 
żałoba, związana z często bezpowrotną utratą zdro-
wia, a co za tym idzie, możliwością realizacji planów 
życiowych czy spełniania się w rolach społecznych 
oraz rozwiązywania kryzysów rozwojowych często 
wymaga interwencji terapeutycznej. Prawidłowa 
interwencja w sytuacji choroby onkologicznej wymaga 
zrozumienia indywidualnych potrzeb pacjenta oraz 
wyznawanych przez niego wartości. Dobrze jest 
również rozumieć różne przejawy i poziomy zmagania 
się z kryzysową sytuacją, wyznaczane przez poszcze-
gólne etapy diagnostyki, a później leczenia. W ramach 
warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak weryfikować 
stereotyp choroby onkologicznej i przekładać go na 
subiektywny obraz kryzysu każdego pacjenta. Dzięki 
temu nauczą się jakie narzędzia terapii poznawczo – 
behawioralnej stosować na poszczególnych etapach 
leczenia. Podczas warsztatów przekażemy wiedzę 
z zakresu podtrzymywania w pacjenci nadziei, jak 
również ułatwiania adaptacji do nowej sytuacji życio-
wej poprzez zabezpieczenie przestrzeni na przeży-
cie żałoby po utraconych planach, możliwościach, 
zdrowiu i in. W trakcie warsztatów przedstawione 
zostaną przykłady konceptualizacji problemów 
pacjentów onkologicznych oraz proponowane 
techniki pomocy pacjentom z uwzględnieniem ich 
osobistych preferencji. Omówione zostaną elementy 
protokołów terapeutycznych koncentrujących się na 
krótkoterminowej pomocy chorującym onkologicznie, 
skupiające się na pracy z objawami depresyjno – lęko-
wymi oraz bólem (Brothers, 2011; Thorn, 2018; Greer, 
2008). Warto zauważyć, iż wątek dotyczący pracy 
z osobami doświadczającymi kryzysu utraty nie jest 
zbyt często obecny w klasycznym formacie kursów 
terapeutycznych, na konferencjach czy w literaturze. 
I dlatego celem warsztatu jest przedstawienie założeń 
teoretycznych oraz struktury modułów realizowanych 
w ramach terapii poznawczej PCG oraz klasycznej 
CBT dopasowanej do potrzeb pacjentów chorujących 
onkologicznie.

over emotional return to balance after the shock 
of the diagnosis (Wessley et al., 2000). However, 
mourning, associated with the often-irretrievable 
loss of health, and thus the possibility of fulfilling life 
plans or social roles and solving adequate develop-
mental crises, often requires therapeutic intervention. 
Proper intervention in the event of an oncological 
disease requires understanding patient’s individual 
needs and values. It is also valuable to understand 
the various manifestations and levels of coping with 
a crisis, determined by particular stages of diagno-
sis and then treatment. As part of the workshop, 
participants will learn how to verify the stereotype 
of an oncological disease and translate it into a sub-
jective image of each patient’s crisis. Thanks to this, 
they will learn what tools of cognitive – behavioral 
therapy to use at each stage of treatment. During 
the workshops, we will pass on the knowledge 
of maintaining hope in patients, as well as facilitating 
adaptation to a new life situation by securing space 
for mourning after lost plans, opportunities, health, 
etc. During the workshop, examples of conceptu-
alizing the problems of oncology patients will be 
presented, as well as proposed techniques of helping 
patients, considering their personal preferences. 
Elements of therapeutic protocols focusing on short-
term help for cancer patients, focusing on working 
with depression and anxiety symptoms and pain will 
be discussed (Brothers, 2011; Thorn, 2018; Greer, 
2008). It is worth noting that the topic of working 
with people experiencing a loss crisis is not very often 
present in the classic format of therapeutic courses, 
at conferences or in the literature. Therefore, the aim 
of the workshop is to present the theoretical assump-
tions and the structure of modules implemented 
as part of cognitive PCG therapy and classic CBT 
tailored to the needs of oncological patients.
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III fala terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zespołu stresu pourazowego
3rd wave of Cognitive Behavioral Therapy in PTSD Treatment

Adam Elżanowski
Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii; Lazurowa Terapia Poznawczo Behawioralna
Cognitive Institute – School of Psychotherapy; Lazurowa Cognitive Behavioural Therapy

Celem warsztatu jest krótka prezentacja dotych-
czasowych guidlines w leczeniu zespołu stresu 
pourazowego oraz krótkie omówienie połączone 
z praktycznymi ćwiczeniami, dotyczące prężnie roz-
wijających się terapii tzw. 3 fali terapii poznawczo – 
behawioralnych: Akceptacji i Zaangażowania, DBT 
PE, Terapii Schematów. Celem warsztatu jest również 
zaproszenie do refleksji nad możliwymi ścieżkami 
dalszego rozwoju terapii poznawczo – behawioralnej 
w leczeniu zespołu stresu pourazowego oraz ogólnie 
zaburzeń potraumatycznych.

The goal of this workshop is to shortly present 
the current guidelines in treatment of post-trau-
matic stress disorder and to shortly present practical 
exercises from Third Wave of Cognitive Behavioral 
Therapy: Acceptance and Commitment, DBT PE, 
and Schema Therapy. Additionally, the aim of this 
workshop is to inspire listeners to reflect on possible 
ways to further advance cognitive-behavioral therapy 
of PTSD and trauma-related disorders.

Skuteczne działanie w stresie – poznawczo-behawioralny program profilaktyki
“Effective in stress” – PTSD prevention. Cognitive-behavioural training for job related trauma

Dr hab. prof. USWPS Agnieszka Popiel, dr n. hum. Ewa Pragłowska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii  
University of Social Sciences and Humanities, ACSTEC Advanced Clinical Studies and Therapy Excellence Center

Główne wnioski z badań opublikowanych do 2018 r. 
dotyczących zapobiegania PTSD podkreślają niską 
skuteczność interwencji zapobiegawczych. Podczas 
warsztatu omówimy autorski program, którego sku-
teczność w zapobieganiu PTSD została potwierdzona 
w grupie strażaków. Po krótkim omówieniu założeń 
teoretycznych zaprezentujemy wybrane praktyczne 
aspekty każdego z siedmiu modułów szkolenia wraz 
z przykładami ćwiczeń interaktywnych. Program szko-
lenia „Skuteczne działanie w stresie” odnosi się do 
zidentyfikowanych mechanizmów psychologicznych 
odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie 
się negatywnych konsekwencji narażenia na stresory 
traumatyczne, co umożliwia wytrenowanie odpo-
wiednich umiejętności w zakresie regulacji emocji, 
wpływających na wzrost poczucia własnej skutecz-
ności w konfrontacji z traumą. Bazuje na założeniach 
współczesnej, opartej na procesach psychologicznych 
psychoterapii poznawczo-behawioralnej (process- 
-based CBT). Program szkolenia został opracowany 
i przebadany w ramach projektu „PTSD: diagnoza, 
terapia, profilaktyka” (Grant Narodowego Centrum 
Nauki nr 2012/06/A/HS6/00340 przyznany prof. Bog-
danowi Zawadzkiemu).

The main conclusions from studies on PTSD pre-
vention published up to 2018 underscore the low 
effectiveness of preventive interventions. During 
the workshop, we will discuss an original program 
whose effectiveness has been validated on a sample 
of firefighters. After a short discussion of the theoret-
ical foundations, we will present the practical aspects 
of each of the seven program modules, together with 
example interactive exercises. The “Effective function-
ing under stress” training program targets identified 
causal and maintenance mechanisms of the negative 
consequences of traumatic stressors, which allows 
for training appropriate emotional regulation skills 
that increase the sense of self-efficacy in confront-
ing trauma. The program is based on contemporary 
process-based CBT. It was designed and evaluated 
as part of the “PTSD: Diagnosis, therapy, prevention” 
project (National Science Centre grant nr 2012/06/A/ 
HS6/00340 awarded to prof. B Zawadzki.



52
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BLOK WARSZTATÓW SELF-CARE TERAPEUTY

SOBOTA, 14.05.22, godz. 9.00-12.00

Tryb zdrowego dorosłego w życiu zawodowym terapeuty
Healthy Adult Mode in professional life of a psychotherapist

Dr Angelika Kleszczewska-Albińska
Wyższa Szkoła Menedżerska
Warsaw Management University

Tryb Zdrowego Dorosłego odpowiada za podej-
mowanie z powodzeniem adekwatnych działań 
w codziennych sytuacjach życiowych. Umożliwia 
stawianie granic oraz właściwe dbanie o siebie. 
Pozwala na wyrównaną regulację emocji. Zdrowy 
Dorosły odpowiada za realistyczne podejście do 
różnorodnych sytuacji i zrównoważenie potrzeb 
własnych oraz innych ludzi. Ułatwia dokonywanie 
stosownych ocen własnych emocji oraz identyfikację 
innych procesów psychologicznych przebiegających 
wewnątrz jednostki. Jest niezbędny do prawidło-
wego funkcjonowania, przyczynia się do zwiększenia 
dobrostanu i jakości życia. Tryb Zdrowego Dorosłego 
jest rozwijany u pacjenta w ramach procesu terapeu-
tycznego w terapii schematów. Z kolei terapeucie 
pomaga w zachowaniu zdrowych granic, podejmo-
waniu właściwych interwencji uwzględniających 
poszanowanie potrzeb pacjenta oraz własnych 
czy realizację zadań związanych z ograniczonym 
powtórnym rodzicielstwem. Dotychczasowe badania 
pokazują, że wybór zawodu terapeuty w przypadku 
części osób zdeterminowany został przez ich własne, 
przeszłe, skomplikowane doświadczenia systemowe. 
Oznacza to, że w kontakcie z pacjentami i ich trud-
nymi doświadczeniami są oni szczególnie narażeni 
na aktywizację własnych dezadaptacyjnych schema-
tów i pogłębienie doświadczanego stresu. W takiej 
sytuacji uruchomienie trybu Zdrowego Dorosłego 
u terapeuty może być utrudnione. W rezultacie może 
wówczas dojść do obniżenia poczucia empatii wobec 
pacjenta. Intensyfikacji mogą ulec poczucie izolacji 
i samotności terapeuty. Możliwe jest też wówczas 
narastanie problemów interpersonalnych w relacjach 
terapeuty ze współpracownikami oraz pacjentami. 
Może także zdarzyć się podjęcie wysiłku w kierunku 
nadmiernego zaangażowania specjalisty w realizo-
wanie zadań zawodowych. Tym samym, utrudniony 
dostęp do trybu Zdrowego Dorosłego terapeuty 
wpływa na obniżenie poczucia dobrostanu i jakości 
życia samego specjalisty i jednocześnie może skut-
kować spadkiem efektywności prowadzonego przez 
niego procesu terapeutycznego. W podręcznikach 
z zakresu terapii schematu zawartych jest stosunkowo 
niewiele danych na temat trybu Zdrowego Dorosłego, 
mimo iż jest on niezwykle istotny dla skuteczności 

Healthy Adult Mode is responsible for successful 
realization of adequate actions in everyday situa-
tions. It enables to set boundaries and to take care 
of oneself. It helps to regulate emotions. Healthy 
Adult is responsible for realistic approach to different 
situations, and finding balance between one’s needs 
and others needs. It facilitates adequate judgment 
of emotions and identification of psychological pro-
cesses within individual. It is necessary for normal 
functioning, it contributes to increase in well being 
and quality of life. In schema therapy the Healthy Adult 
Mode is developed in patients during the therapeutic 
process. On the other hand, it helps the therapist 
to keep healthy boundaries, make adequate interven-
tions meeting needs of both patient and therapist, 
and to realize the tasks connected to reparenting 
process. Studies show that the choice of therapeutic 
profession in some cases was determined by personal, 
past, complicated experiences happening in family 
system. It means that in connection with patients 
and their difficult experiences therapists are particu-
larly prone to activate their own maladaptive sche-
mas, and experience extreme stress. In such situation 
activation of therapist’s Healthy Adult Mode may be 
difficult. In result the level of empathy for patient 
may decrease. The feelings of isolation and loneliness 
of therapist may be intensified. Increase of inter-
personal problems of therapist in their relationships 
with coworkers and patients is also possible. It may 
happen that a therapist will invest an excessive effort 
engaging in professional tasks. Therefore difficult 
access to the Healthy Adult Mode of therapist results 
in decrease of wellbeing and quality of life of spe-
cialist themselves, but at the same time it may result 
in decrease of effectiveness of therapeutic process 
they conduct. In the literature concerning schema 
therapy there is relatively little data on Healthy Adult 
Mode, even though it is crucial for effectiveness 
of schema therapy. The proposed workshop aims 
at discussing ways for strengthening Healthy Adult 
Mode in therapists. During the meeting the role 
of emotions in activation of different modes will be 
discussed. Key processes characteristic for Healthy 
Adult Mode will be defined. Techniques used for 
strengthening Healthy Adult Mode will be presented.
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terapii schematu. Proponowany warsztat ma na celu 
omówienie sposobów wzmacniania trybu Zdrowego 
Dorosłego u terapeuty. Podczas spotkania uwzględ-
nione zostanie omówienie wagi doświadczanych 
emocji we wzbudzaniu trybów. Zdefiniowane zostaną 
kluczowe procesy charakterystyczne dla trybu Zdro-
wego Dorosłego. Zaprezentowane zostaną techniki 
służące wzmacnianiu trybu Zdrowego Dorosłego.

SOBOTA, 14.05.22, godz. 9.00-10.30

Self-care psychoterapeuty. Zastosowanie technik doświadczeniowych Terapii Schematu 
w skutecznym dbaniu o siebie
Psychotherapist Self-care – use of experiential techniques from Schema Therapy for a mental 
self-care practice

Aleksandra Defranc Suchorska
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB)
Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Schematu (ISST)
Latynoamerykańskie Towarzystwo Terapii Schematu (ASLATES)
Polish Society of Cognitive and Behavioural Therapy (PTTPB)
International Society of Schema Therapy (ISST)
Latinamerican Society of Schema Therapy (ASLATES)

Terapia Schematu, stanowi prężnie rozwijającą się 
gałąź terapii poznawczo- behawioralnej, która cieszy 
się coraz większą popularnością dzięki potwierdzonej 
empirycznie skuteczności. Łącząc elementy terapii 
poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, 
Gestalt i teorii przywiązania, rozwija nowe sposoby 
pracy terapeutycznej, przydatne w leczeniu naj-
trudniejszych pacjentów, głównie z rozpoznaniem 
zaburzeń osobowości. Spośród technik pracy wyko-
rzystywanych w Terapii Schematu najistotniejszą 
rolę pełnią Techniki Doświadczeniowe, które bazują 
na uruchomieniu nieadaptacyjnych schematów 
wraz ze związanymi z nimi funkcjami poznawczymi, 
emocjami, doznaniami cielesnymi i wspomnieniami. 
Do tej grupy zalicza się techniki wyobrażeniowe oraz 
pracę z krzesłami, które mają na celu zmniejszenie 
cierpienia pacjenta poprzez zaspokajanie jego pod-
stawowych potrzeb emocjonalnych, co za razem 
wzmacnia Tryb Zdrowego Dorosłego i Szczęśliwego 
Dziecka i zmniejsza obecność dysfunkcjonalnych 
Trybów Radzenia Sobie oraz dysfunkcjonalnych 
Trybów Rodzicielskich. Tryby są to chwilowe stany 
emocjonalne, które mogą być aktywowane przez 
wydarzenia codzienne i przez wydarzenia, na które 
osoba jest nadwrażliwa (tzw. „emocjonalne wyzwala-
cze”). U pacjentów z zaburzeniami osobowości Tryby 
Schematu są to sztywne i dotkliwe stany umysłu, 
które mogą wydawać się oddzielone od reszty ich 
osobowości i które zarazem powodują cierpienie 
u bliskich im osób.

Schema Therapy is a dynamically developing branch 
of cognitive-behavioral therapy, which is becoming 
more and more popular thanks to its empirically 
proven effectiveness. By combining elements of cog-
nitive-behavioral therapy, psychodynamic therapy, 
Gestalt and attachment theory, it developesnew 
methods of therapeutic work, useful in the treatment 
of the most challenging patients, mainly meeting 
the criterions of personality disorders.
The most important techniques used in Schema 
Therapy are Experiential Techniques. They are used 
to activate non-adaptive schemas, with related 
cognitive functions, emotions, body sensations 
and memories. This group includes imaginative tech-
niques and working with chairs, which are designed 
to reduce the patient’s suffering by satisfying his basic 
emotional needs, at the same time strengthening 
the Healthy Adult and Happy Child Mode and reduc-
ing the presence of dysfunctional Coping Modes 
and dysfunctional Parenting Modes.
Modes are momentary emotional states that can be 
activated by everyday events and by events to which 
the person is hypersensitive (known as “emotional 
triggers”). In patients with personality disorders, 
Schema Modes are rigid and acute states of mind that 
may appear separate from the rest of their personality 
and cause suffering to those they relate to.
The proposed workshop aims to model experimental 
work, so that the therapist can use the techniques 
presented in everyday life, taking care of his/her 
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Proponowany warsztat ma na celu zamodelowanie 
pracy doświadczeniowej, tak aby terapeuta mógł 
wykorzystać zaprezentowane techniki w życiu 
codziennym, dbając o własny dobrostan psychiczno-
-emocjonalny, oraz w pracy z pacjentami. Główny 
nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty pracy 
z poszczególnymi trybami, a kwestie teoretyczne 
zostaną sprowadzone do niezbędnego minimum. 
Uczestnicy będą mieli możliwość nauczyć się zasto-
sowania podstawowych technik wyobrażeniowych 
w celu rozpoznania danego Trybu i toważysszącym 
mu niezaspokojonym potrzebom emocjonalnym, 
dobrania najlepszej z poznanych technik oraz 
przećwiczenia w parach większości z omawianych 
interwencji.
Metoda prowadzenia warsztatu: Warsztat będzie miał 
charakter interaktywny. Część teoretyczna zostanie 
przedstawiona przy pomocy prezentacji Power Point 
oraz wyświetlonych krótkich filmików (video), będzie 
się ona przeplatała z częścią praktyczną (odgrywanie 
scenek przez prowadzącego i uczestników na forum 
grupy). Podczas szkolenia przewidziane są także 
ćwiczenia praktyczne w podgrupach z możliwością 
pracy z własnymi Trybami.
Cel warsztatu i praktyczne umiejętności, które 
odbiorcy warsztatu będą mogli zastosować w codzien-
nej praktyce klinicznej:
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu Terapii 

Schematu
• nabywanie i doskonalenie umiejętności psycho-

terapuetycznych w ramach podejścia Terapii 
Schematu

• zapoznanie się z pojęciem Trybu w Terapii Sche-
matu

• pogłębianie samoświadomości własnych Trybów 
Schematów

• pogłębianie samoświadomości własnych niezaspo-
kojonych potrzeb emocjonalnych oraz zdobycie 
umiejętności zaspokajania ich w życiu codziennym

• doskonalenie Techniki Krzeseł
• zastosowanie Technik Wyobrażeniowych

own psycho-emotional well-being, and in working 
with patients.
The main emphasis will be placed on the practical 
aspects of working with individual modes, and the-
oretical issues will be reduced to the necessary 
minimum.
Participants will have the opportunity to learn to use 
basic imaginative techniques to recognize a given 
Mode and its unmet emotional needs, choose 
the best known techniques, and practice in pairs 
most of the interventions
The workshop will be interactive. The theoretical part 
will be presented with the help of a Power Point pres-
entation and short films (videos) displayed, and will 
be intertwined with the practical part (role-playing by 
the facilitator and participants in front of the group). 
During the training, practical exercises in subgroups 
will be conducted, with the possibility to work with 
your own Modes.
The aim of the workshop is to provide practical skills 
that the recipients of the workshop will be able 
to apply in everyday clinical practice:
• broadening and deepening the knowledge 

of Schema Therapy
•  acquiring and improving psychotherapeutic skills 

as part of the Schema Therapy approach
• getting to know the concept of Mode in Schema 

Therapy
•  deepening the self-awareness of your own Sche-

matic Modes
• deepening the self-awareness of one’s own unmet 

emotional needs and gaining the ability to satisfy 
them in everyday life

•  perfecting the Chair Technique
•  use of Imagination Techniques
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SOBOTA, 14.05.22, godz. 10.30-12.00

Wyrozumiałość i troska o siebie – wzmacnianie trybu Zdrowego Dorosłego 
psychoterapeuty
Forbearance and self-care as factors supporting the strengthening of Psychotherapist’s Healthy 
Adult mode

Arleta Balcerek
Prywatna praktyka psychoterapeutyczna
Private psychotherapy practice

Warsztat przygotowany został z myślą o psychote-
rapeutach, którzy chcieliby wzbudzać w sobie więcej 
troski o swój ogólny stan psychofizyczny oraz być 
dla siebie bardziej wyrozumiali, zarówno w pracy, jak 
i życiu prywatnym. Praca z pacjentem jest źródłem 
wielu ciężkich emocji, a poza gabinetem świat na 
każdym kroku stawia kolejne wyzwania. Wzmacnianie 
w sobie trybu Zdrowego dorosłego pomaga bardziej 
dbać o siebie, słyszeć i regularnie zaspokajać swoje 
potrzeby, ale też lepiej modelować zrównoważone 
postawy życiowe pacjentom. Psychoterapeuta, tak 
jak każdy, ma prawo do dbałości o swoje zdrowie 
psychiczne i fizyczne, o czym łatwo zapomnieć, kiedy 
w gabinecie spotyka się tak wielu potrzebujących 
opieki i pomocy. Warsztat może być pomocny w obu-
dzeniu w sobie wyrozumiałości dla swoich „nieideal-
ności”, być czasem na kontakt ze swoimi potrzebami 
i pomóc długofalowo zapobiegać wypaleniu, przez 
lepsze słuchanie siebie i troszczenie się o siebie na 
równi z innymi.

The workshop was prepared for psychotherapists 
who would like to take better care for their general 
psychophysical state and be more understanding for 
themselves, both at work and in private life. Working 
with the patient is a source of many heavy emotions, 
and outside the office, the world creates new chal-
lenges at every step. Strengthening the Healthy Adult 
mode helps to take care of yourself, hear and meet 
your needs regularly, but also to better model bal-
anced life attitudes for patients. Psychotherapist, 
just like everyone else, has the right to take care 
of their mental and physical health, which is easy 
to forget when there are so many people in need 
of care and help in the office. The workshop can 
be helpful in awakening understanding for your 
“imperfections”, being time to contact your needs 
and helping to prevent burnout in the long term by 
listening to yourself better and caring for yourself 
equally with others.
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SOBOTA, 14.05.22, godz. 15.30-18.30

Rodzina pacjenta w wieku rozwojowym – z perspektywy poznawczo-behawioralnej
Family of a patient in developmental age – a cognitive behavioral perspective

Zespół Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich

Magdalena Skotnicka-Chaberek
Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich; Uniwersytet SWPS, Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Beha-
wioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich; 
SWPS University, School of Cognitive Behawioural Psychotherapy

Katarzyna Białek, Barbara Kamińska, Urszula Wiklińska, Agnieszka Musiał, Marta Twardoch,  
Dominika Borowiec, Paweł Chaberek, Agata Olszewska
Centrum Neurorehabilitacji im. Z. i J. Dziurkowskich
Z. and J. Dziurkowskis Neurorehabilitation Centre

Rodzina pacjenta w wieku rozwojowym to naturalne 
środowisko, w którym dziecko lub nastolatek rozwi-
jają swoje umiejętności, kształtują swoje przekona-
nia, testują swoje zachowania. Podstawowe zasady 
pracy z rodzina, angażowanie rodziców w proces 
zdrowienia i rozumienia dziecka to jedne z pod-
stawowych umiejętności przydatnych terapeutom 
poznawczo-behawioralny,. Celem warsztatu będzie 
przyjrzenie się możliwym sposobom pracy terapeu-
tycznej z zaangażowaniem rodzica jako części procesu 
terapeutycznego.

Developmental patient family is natural environment 
of life and practice of new competention, shaping 
beliefs, testing new behaviors. The fundamental 
rules of working with family, engagement parents 
to therapy and development of their understanding 
of child thinking are basic cbt therapist competencies. 
The aim of workshop will be considering various types 
of working with parents engagement as integral part 
of therapeutic process.

Wprowadzenie do dialogu motywującego
Introduction to motivational interviewing

Sekcja Dialogu Motywującego PTTPB
Section of the PABCT Motivational Dialogue

Iga Jaraczewska, Malgorzata Adamczyk-Zientara, Aleksandra Wilkin-Day, Anna Derwich, Beata Kita
Akademia Motywacji i Edukacji
Academy of Motivation and Education

Czym jest dialog motywujący?„Dialog motywujący 
to oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób 
komunikowania się, zwracający szczególną uwagę na 
język zmiany. Ma on w zamierzeniu umocnić osobistą 
motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkret-
nego celu przez wydobycie i zbadanie u osoby jej 
własnych powodów do zmiany w atmosferze akcep-
tacji i współczucia (troski)” (Miller, Rollnick, 2014).
Dlaczego warto łączyć dialog motywujący i terapię 
poznawczo-behawioralną?Włączenie dialogu moty-
wującego do terapii poznawczo-behawioralnej może 
poprawiać skuteczność terapii poprzez: 

What is a motivational interviewing? “Motivational 
interviewing is collaborative, goal-oriented communi-
cation method, paying particular attention to the lan-
guage of change. It is intended to strengthen personal 
motivation and commitment to achieve a specific 
goal, by eliciting and examining individuals own 
reasons for change, all in atmosphere of acceptance 
and compassion (concern) ”(Miller, Rollnick, 2014). 
Why is it worth combining motivational interview-
ing and cognitive therapy behavioral? Incorporating 
the two approaches can improve the effectiveness 
of treatment by:
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• zwiększenie zaangażowania w terapię (np. realiza-
cja zadań między sesjami, stosowanie metod TPB), 

• zwiększanie wiary w możliwość poprawy w wyniku 
terapii, 

• przezwyciężanie tzw. „oporu” w terapii (w tym 
także „wypadania” z terapii), 

• zwiększenie poczucia własnej skuteczności, 
• wydłużenie czasu utrzymywania się efektów tera-

pii (Aviram, Westra, 2011; Riper i in., 2014; Westra, 
Constantino, Antony, 2015; Westra i Dozois, 2006)

Z przeglądu 70 lat badań nad skutecznością psycho-
terapii różnych nurtów – 8 terapeutycznych umie-
jętności zwiększających skuteczność psychoterapii 
(trafna empatia, akceptacja, bezwarunkowa wartość 
(positive regard), autentyczność, ukierunkowanie, 
nadzieja, wydobywanie oraz udzielanie informacji 
i rad); prawie wszystkie w/w umiejętności obecne 
w DM (Miller i Moyers, 2021).

Plan warsztatu
Warsztat składa się z trzech części, w trakcie których 
w formie wykładowo-warsztatowej uczestnicy poznają 
podstawy dialogu motywującego oraz możliwości 
jego łączenia z terapią poznawczo-behawioralną:
1. Podstawowe zasady i założenia DM
2. Podstawowe umiejętności (narzędzia) pracy DM
3. Łączenie dialogu motywującego i terapii 

poznawczo-behawioralnej (zaburzenia lękowe 
i depresyjne, uzależnienia).

• increasing involvement in therapy (e.g. completing 
homework between sessions, using TPB methods),

• increasing faith in the possibility of improvement 
as a result of therapy,

• overcoming the so-called “resistance” in therapy 
(incl “falling out” of therapy),

• increasing the sense of self-efficacy,
•  increasing the duration of the treatment effects 

(Aviram, Westra, 2011; Riper et al., 2014; Westra, 
Constantino, Antony, 2015; Westra and Dozois, 
2006)

From a review of 70 years of research on the effective-
ness of various psychotherapy trends – 8 therapeutic 
skills that increase effectiveness psychotherapy 
(accurate empathy, acceptance, unconditional value 
(positive regard), authenticity, orientation, hope, 
extracting and providing information and advice); 
almost all of the above skills present in MD (Miller 
and Moyers, 2021).

The workshop consists of three parts in the form 
of lectures and workshop session, during which 
participants will learn the basics of motivational 
interviewing and the possibility of combining it with 
cognitive behavioral therapy:
1. Basic principles of MI
2. Basic skills (tools) of MI work
3. Combining motivational dialogue and cogni-

tive-behavioral therapy (anxiety and depressive 
disorders, addictions).

III fala w pracy z perfekcjonizmem
Third Wave in Working with Perfectionism

Alicja Rawinis-Tomaszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia 
Crescentia School of Psychotherapy

Nadmierne wymagania, samokrytycyzm, poczucie 
winy, lęk przed popełnianiem błędów, prokrastyna-
cja, samotność, przemęczenie oraz stała presja by 
być „ najlepszą wersją siebie”. Te pojęcia mogą być 
Ci znajome, gdy pracujesz z perfekcyjnymi osobami. 
Być może sam/ sama jako terapeuta stawiasz wobec 
siebie nadmierne wymagania. Perfekcjonizm to zja-
wisko, które w imię pozornie dobrych intencji, takich 
jak rozwój i pracowitość, niesie za sobą wiele kosztów 
emocjonalnych i zdrowotnych. Dążenie do doskona-
łości może odbierać satysfakcje z życia, powodować 
trudności w relacjach oraz w niektórych przypadkach 
prowadzić do rozwoju lub podtrzymywania zaburzeń.
Podczas warsztatu zobaczymy jak terapie III fali 
mogą pomóc naszym klientom osiągać założone cele 

Excessive demands, self-criticism, guilt, fear of mak-
ing mistakes, procrastination, loneliness, exhaustion, 
and the constant pressure to be “the best version 
of yourself”. These concepts may be familiar to you 
as you work with perfectionists. Perhaps you, 
as a therapist, put excessive demands on yourself. 
Perfectionism is a phenomenon that carries many 
emotional and health costs in the name of seem-
ingly good intentions, such as growth and diligence. 
Striving for excellence can take away life satisfaction, 
cause difficulties in relationships, and in some cases 
lead to the development or maintenance of disorders.
During the workshop, we will see how Third Wave 
therapies can help our clients achieve their goals 
at a lower cost so that they can lead a conscious, 
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mniejszym kosztem, tak, aby wiedli świadome, wystar-
czająco dobre życie. Nauczymy się praktycznych 
umiejętności pomocnych w terapii z perfekcyjnymi 
osobami. Będziemy pracować w oparciu o własny 
materiał oraz przygotowany przez prowadzącą.
W pierwszej części warsztatu na podstawie opisu 
przypadku zobaczymy jak perfekcjonizm może być 
rozumiany (konceptualizowany) w terapii schematów, 
terapii ACT, a także w odniesieniu do klasycznego 
modelu. Następnie poznamy techniki terapeutyczne 
pomocne w budowaniu gotowości do zmiany. 
Dowiemy się, jak zidentyfikować koszty perfekcjo-
nizmu i zachęcić klienta do jego ograniczenia na rzecz 
tworzenia przestrzeni na świadome, zgodne z warto-
ściami życie. W kolejnej części warsztatu korzystając 
z technik Terapii Schematów zajmiemy się pracą nad 
nadmiernymi wymaganiami i krytycznym głosem. 
Na koniec zobaczymy w jaki sposób CFT może być 
pomocna w budowaniu akceptacji dla niedoskonałego 
„Ja” oraz w tworzeniu życzliwego, współczującego 
dialogu wewnętrznego.

Metody prowadzenia warsztatu:
• prezentacja PowerPoint,
• prezentacja wideo,
• dyskusja,
• warsztat.

W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktyw-
nej pracy na przygotowanych przez prowadzącą 
materiałach.

Cel warsztatu i praktyczne umiejętności, które 
odbiorcy warsztatu będą mogli zastosować 
w codziennej praktyce klinicznej:
• Rozumienie konceptualizacji perfekcjonizmu 

w Terapii Schematów, terapii ACT i w odniesieniu 
do klasycznego modelu na przykładzie konkret-
nego pacjenta.

• Poznanie technik pomocnych w budowaniu goto-
wości do ograniczania perfekcjonizmu.

• Praca nad nadmiernymi wymaganiami i samo-
krytycyzmem. Budowanie wspierającego dialogu 
wewnętrznego.

• Integrowanie terapii III fali w pracy z perfekcjoni-
zmem.

good enough life. We will learn practical skills to help 
in therapy with perfectionists. We will work with our 
own material and material prepared by the presenter.
In the first part of the workshop we will use case 
descriptions to see how perfectionism can be 
understood (conceptualized) in Schema Therapy, 
ACT, and in relation to the classical model. Then 
we will explore therapeutic techniques that help build 
readiness for change. We will learn how to identify 
the costs of perfectionism, and encourage the client 
to reduce it in order to create space for a concious life 
consistent with values. In the next part of the work-
shop, we will use the techniques of Schema Therapy 
to work on excessive demands and the critical voice. 
Finally, we will see how CFT can be helpful in building 
acceptance of the imperfect “Self” and in creating 
a kind, compassionate inner dialogue.

Methods of conducting the workshop:
• PowerPoint presentation,
• video presentation,
• discussion,
• workshop.

During the class, participants will be encouraged 
to actively work on materials prepared by the 
presenter.

Workshop objective and practical skills that workshop 
participants will be able to apply in their daily clinical 
practice:
• Understanding of how perfectionism is concep-

tualized in Schema Therapy, ACT, and in relation 
to the classical model through individual patient 
examples.

• Learning techniques helping to build readiness 
to limit perfectionism.

• Working with excessive demands and self-criti-
cism. Building supportive internal dialogue.

• Integrating Third Wave therapy in working with 
perfectionism.
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Zastosowanie ćwiczeń i metafor w psychoedukacji w CBT
Use of exercises and metaphors in psychoeducation in CBT

Olga Olszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia 
Crescentia School of Psychotherapy

Jak podaje literatura, terapia poznawczo-behawio-
ralna ma charakter edukacyjny – pacjenci uczą się 
pewnych nowych umiejętności, które mają stosować 
w realnym życiu. Do realizacji tego celu bardzo ważne 
jest zrozumienie przez nich modelu poznawczo-
-behawioralnego – wzajemnej zależności między 
sferami myślenia, odczuwania i zachowania. Sposób 
przekazania tej wiedzy powinien być jak najbardziej 
dostosowany do percepcji odbiorcy. Prowadząca chce 
zaprezentować szereg autorskich (i nie tylko) metod 
pracy psychoedukacyjnej, nie opisanych dotychczas 
w literaturze, z użyciem kreatywnych metod – ćwi-
czeń, rysunków i metafor. 
Prezentowane zagadnienia: rola emocji w życiu 
człowieka, związki między myślami a emocjami, 
model poznawczy Judith Beck w metaforze ogniska, 
konstruktywne i niekonstruktywne zachowania, na 
czym skupiamy uwagę i myśli, terapia poznawczo-
-behawioralna nie jest nauką „pozytywnego 
myślenia”, zniekształcenia poznawcze – całość oraz 
poszczególne rodzaje
Celem warsztatu jest nabycie przez terapeutów 
nowych praktycznych umiejętności przybliżania 
pacjentom klasycznego modelu poznawczo-
-behawioralnego w sposób atrakcyjny dla praktycznie 
każdego wieku, skuteczny i trwały.

Metody pracy:
Prezentacja PowerPoint, tworzenie rysunków w trak-
cie warsztatu, ćwiczenia praktyczne dla wszystkich 
uczestników, dyskusja w grupie

According to the literature, cognitive-behavioral ther-
apy has an educational character – patients are learn-
ing certain new skills, which are later applied in real 
life. In order to achieve this goal, it is essential for 
them to understand the cognitive-behavioral model – 
mutual relation between the spheres of thinking, 
feeling and behaving. The way of transferring this 
knowledge should be adjusted to the perception 
of the recipient. The chair wants to present a series 
of original of psychoeducation, not presented in any 
literature, with application of creative methods – 
exercises, drawings and metaphors.
Presented concepts: role of emotions in individuals 
life, relations between thoughts and emotions, Judith 
Beck cognitive model in the metaphor of fireplace, 
constructive and unconstructive behaviors, what 
we are focusing on and thinking about, cognitive-be-
havioral therapy is not the science of “positive 
thinking”. 
The goal of this workshop is to teach therapists new, 
practical skills of presenting patients the classic cog-
nitive-behavioral model, in an attractive and efficient 
way, regardless of recipients age.

Working methods:
PowerPoint presentation, creation of drawings during 
the workshop, practical exercises for all participants 
participants, group discussion.
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NIEDZIELA, 15.05.22, godz. 9.00-12.00

Procesy grupowe w grupowej terapii poznawczo-behawioralnej
Group processes in Cognitive-Behavioural Group Therapy

Marzenna Kucińska
Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu COGITO w Warszawie 
Centre of Cognitive and Schema Therapy COGITO

Prowadzenie grupowej terapii poznawczo-
-behawioralnej wymaga połączenia kompetencji tera-
peuty indywidualnego z umiejętnościami tworzenia 
i prowadzenia grupy. Rolą terapeuty grupowego jest 
nie tylko ulżenie w cierpieniu jednostki, ale również 
dostarczenie wspierającego i modelującego zmiany 
środowiska społecznego. W jaki sposób w krótkim 
czasie z kilku obcych osób stworzyć zespół współ-
pracujący na rzecz zmiany i zaangażowany w roz-
wijanie umiejętności radzenia sobie z objawami czy 
mechanizmami choroby? Wobec dużej liczby badan 
wskazujących na efektywność terapii grupowej, chcia-
łabym zwrócić uwagę na procesy dynamiki grupowej 
i procesy zmiany uruchamiane w grupowej terapii 
poznawczo-behawioralnej, rozwinąć rozumienie ich 
dynamiki i umiejętność kierowania nimi. Szczególnym 
rodzajem wyzwania są onlinowe grupy psychotera-
peutyczne, które pojawiły się dość niedawno.

Cognitive-Behavioural Group Therapy -CBGT- needs 
different types of competencies: CBT competencies 
and creating and facilitation small groups. The group 
therapist role is not only treat one person but also 
making modelling and supportive social background. 
How in limited time with some strange people create 
team working for constructive changes and engage-
ment for developing coping skills ? There are many 
researches about CBGT effectiveness and I want 
to pay attention on group dynamics processes 
and processes which are using in CBGT, to develop 
how to understand this group dynamic and their 
management. The special kind of challenge are online 
CBGT, which have been arisen recently.

Wszystko co chcielibyśmy wiedzieć o terapii OCD, a boimy się zapytać
All we wanted to know about OCD, but were afraid to ask

Hanna Malinowska-Wikaryjczyk, Agnieszka Wroczyńska
Poradnia CBT  
CBT Centre

W naszej praktyce superwizyjnej OCD pojawia się 
bardzo często jako zaburzenie budzące wiele pytań 
„technicznych”. Dlatego widzimy dużą potrzebę 
pochylenia się nad sposobem pracy z pacjentami 
z OCD. Odpowiemy na najczęściej pojawiające 
się w trakcie superwizji pytania – to czego nie ma 
w podręczniku! Omówimy, jak planować i przepro-
wadzić ekspozycję z powstrzymaniem reakcji, in vivo 
oraz wyobrażeniową na przykładzie różnych obsesji 
i kompulsji, które Wam sprawiły trudność w pracy 
terapeutycznej i przećwiczymy je wspólnie. Pokażemy 
też w jakich przypadkach planować każdy z rodzajów 
ekspozycji, a w jakich dana ekspozycja nie będzie 
pomocna. Oprócz pracy najbardziej znanym proto-
kołem E/PR, zaprezentujemy protokół ACT dla OCD 
i jego skuteczność w obecnie dostępnych badaniach 
klinicznych. Pokażemy różnice teoretyczne i podo-
bieństwa pomiędzy tymi dwoma ujęciami i co z ACT 
może być przydatne dla terapeuty CBT pracującego 
z osobą z OCD.

OCD is a disorder that often raises many “technical” 
questions from therapists in our supervision practice. 
Therefore, we see a great need to think about the way 
we work with OCD patients. We will answer the most 
frequently asked questions during the supervision – 
things that are not in the textbook! You will learn 
how to plan and conduct an exposure with reaction 
inhibition, in vivo and imaginative, using your client 
cases that you found difficult, and we will practice 
them together. We will also explain when to use each 
type of exposure, and in which cases certain types will 
not be helpful. In addition to working with the most 
famous E / PR protocol, we will present the ACT 
protocol for OCD and its effectiveness in currently 
available clinical trials. You will learn about the the-
oretical differences and similarities between the two 
views and what about ACT can be useful for a CBT 
therapist working with a person with OCD.
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Tworzenie solidnych fundamentów klinicznej superwizji
Establishing robust foundations for clinical supervision

Peter Armstrong
Visiting Teacher, Northumbria University Children & Young People’s Improving Access to Psychological Therapies 
Programme. Consultant, Academie

Jacek Legierski
Instytut Poznawczy
Institute of Cognition

Dr n. med. Grzegorz Mączka
Fundacja KONTEKST na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin
KONTEKST Foundation for the Development of Psychotherapy and Therapy of Families

Superwizja kliniczna (CSV) jest prawdopodobnie 
najważniejszym środkiem dla terapeutów do utrzy-
mywania i rozwijania dobrych praktyk w całej ich 
karierze. Jako taka, superwizja kliniczna jest ważnym 
środowiskiem uczenia się, niezależnie od tego, jak 
doświadczony lub starszy stał się terapeuta. Jednak 
spójne uczenie się pojawi się i zostanie utrzymane 
tylko wtedy, gdy CSV będzie charakteryzowało się 
spójnym skupieniem się na elementach doświad-
czenia terapeutycznego, które są kluczowe dla 
udanej i satysfakcjonującej praktyki superwizanta. 
To ukierunkowanie z kolei wymaga jasnych porozu-
mień (powszechnie określanych mianem kontraktów) 
pomiędzy uczestnikami CSV, regulujących takie 
kwestie, jak jego cele i metody oraz odpowiednie 
role uczestników. Chociaż kontrakty są często 
zawierane na początku kursów nadzoru, często nie 
mają one wpływu na jego postęp, ponieważ nie są 
w pełni oparte na wspólnym zrozumieniu potrzeb 
i możliwości bezpośrednich uczestników (nadzorców 
i superwizorów) oraz szerszych interesariuszy (klien-
tów i pracodawców terapeutów) w formacie CSV.
W czasie warsztatu omówione zostaną następujące 
zagadnienia: zrozumienie i rozpoznanie potrzeb i moż-
liwości wszystkich interesariuszy procesu superwizji 
(superwizora, superwizanta, ale także pacjenta i cza-
sami pracodawcy superwizanta); wykorzystanie tego 
zrozumienia do tworzenia kontraktów superwizyjnych 
i relacji, które będą kierować, kształtować i pobudzać 
proces superwizji.
Warsztaty obejmą: krótki wykład przedstawiający 
podstawy koncepcyjne modelowanie kluczowych 
umiejętności niezbędnych do a) rozwijania zrozu-
mienia między superwizorem a superwizantem oraz 
b) tworzenia kontraktów superwizyjnych, które kie-
rują procesem superwizji ćwiczenia grupowe mające 
na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy.

Clinical Supervision (CSV) is perhaps the most impor-
tant means for therapists to maintain and develop 
good practice across their careers. As such, CSV 
is a vital learning environment, however experienced 
or senior a therapist has become. But coherent 
learning will only occur and be maintained if CSV 
is characterized by a coherent focus on the elements 
of therapeutic experience key to the successful 
and satisfying practice of the supervisee. That 
focus, in turn, requires clear agreements (commonly 
referred to as contracts) between the participants 
in CSV governing such matters as its goals and meth-
ods, and the respective roles of participants. While 
contracts are frequently completed at the outset 
of courses of supervision, they often fail to influ-
ence its progress because they are not fully grounded 
in a joint understanding of the needs and capacities 
of the immediate participants (supervisors and super-
visees) and wider stakeholders (clients and therapists’ 
employers) in CSV.
This workshop will therefore concentrate on the set-
ting up of CSV: 
• understanding the needs and capacities of stake-

holders; 
• Supervisee and supervisor gaining a true under-

standing of one another’s needs, capacities, 
experience and motivations for engaging in CSV 
(without which their ability to form a meaningful 
alliance will be seriously hampered)

• Using that joint understanding to form real agree-
ments that will guide, shape and energize courses 
of CSV

The workshop will comprise:
• Brief lectures outlining the conceptual basis for 

this work (in English with Polish subtitles)
• Group exercise grounding concepts in the lived 

experience of stakeholders
• Live demonstrations of the key skills necessary for 

a) developing meaningful understanding between 
supervisor and supervisee, and b) forming thor-
ough agreements that truly guide CSV

• Opportunities for delegates to practice these same 
skills in small group exercises
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 Sympozja Symposia

PIĄTEK, 13.05.2022, godz.16:45-18:45

Skuteczność technik wyobrażeniowych
The effectiveness of imagery techniques 

Przewodniczący sesji: dr hab. prof. USWPS Jarosław Michałowski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS University of Social Sciences and Humanities

 
Skuteczność techniki wyobrażeniowych w leczeniu lęku przed porażką – porównanie 
ekspozycji i reskrypcji
Effectiveness of imagery techniques in the treatment of fear of failure – a comparison of 
exposure and rescripting

Julia Bączek1, Stanisław Karkosz1, Magdalena Pietruch2, Jarosław Michałowski1

1 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Poznań, 2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1 SWPS University of Social Sciences and Humanities, Poznań, 2 Adam Mickiewicz University, Poznań

Wprowadzenie: Skuteczność ekspozycji wyobraże-
niowej (Imaginal exposure, IE) została wielokrotnie 
udowodniona w badaniach naukowych. Podczas 
ekspozycji osoby proszone są o stopniowe zbliżenie 
się do bodźców awersyjnych tj. ludzi, przedmiotów, 
sytuacji, myśli lub odczuć w celu wygaszenia reakcji 
lękowej. Inną techniką, która jest coraz częściej 
stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych, jest 
reskrypcja wyobrażeniowa (ang. Imagery rescripting, 
ImRs). Technika ta ma na celu zmianę negatywnych 
znaczeń związanych z nieadaptacyjnymi wspomnie-
niami autobiograficznymi. Poprzednie badania wyka-
zały, że reskrypcja (ImRs) jest obiecującą techniką 
leczenia różnych zaburzeń. Stosując schemat badania 
randomizowanego (RCT) porównaliśmy IE i ImRs jako 
techniki leczenia lęku przed porażką. Badanie miało 
na celu ocenę skuteczności technik, a także pomóc 
w lepszym zrozumieniu psychofizjologicznych i psy-
chologicznych mechanizmów leżących u podstaw 
tych technik.

Metoda i wyniki: Uczestnicy byli losowo przydzieleni 
do warunków IE lub ImRs. Wiek badanych wynosił 
od 18 do 35 lat. Kryteria włączenia obejmowały: 
(1) wysoki lęk przed porażką, (2) brak spełnionych 
kryteriów zaburzeń psychicznych, w tym: zaburzeń 
nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości 
i uzależnienia od substancji. Przed rozpoczęciem 
badania osoby badane uczestniczyły w trzech indy-
widualnych sesjach z terapeutą. Pierwszą z nich była 
sesja diagnostyczna, podczas której terapeuci za 

Introduction: Imaginal exposure (IE) has been 
repeatedly shown to be an effective psychotherapy 
technique. During exposure individuals are asked 
to approach people, objects, situations, thoughts 
or sensations in order to reduce the fear reaction 
to these stimuli. Another technique that is increas-
ingly used in the treatment of mental disorders 
is imagery rescripting. Imagery rescripting (IR) aims 
to alter negative meanings associated with maladap-
tive autobiographical memories. Previous research 
shows that imagery rescripting (IR) is a promising 
treatment technique for various disorders. In this 
randomized controlled trial (RCT), we compared IR 
and IE as techniques to treat fear of failure. The study 
aims to evaluate the effectiveness and to help better 
understand the psychophysiological and psychologi-
cal mechanisms underlying these imagery techniques.

Method and results: Participants were randomly 
allocated to IR or IE conditions. Age ranged from 18 
to 35. Inclusion criteria included: (1) high fear of fail-
ure (2) no met criteria for mood disorders, anxiety 
disorders, personality disorders and substance addic-
tion at the time of their pre-treatment evaluation for 
this study. Before starting the study, the subjects 
participated in three sessions with a therapist. One 
of them was a diagnosis during which therapists 
tested the person’s ability to participate in the study 
using structured diagnostic interviews. Two more ses-
sions were held in order to extract information about 
the participants’ images in failure situations, as well 
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pomocą ustrukturyzowanych wywiadów diagnostycz-
nych potwierdzali gotowość osoby do udziału w bada-
niu. Podczas dwóch kolejnych sesji terapeuci zbierali 
informacje dotyczące autobiograficznych wspomnień 
uczestników dotyczących krytyki doświadczanej 
w dzieciństwie, wydarzenia neutralnego, wydarzenia 
negatywnego niezwiązanego z porażką, oraz sytuacji 
przyszłej (antycypowanej) krytyki. Badanie właściwe 
obejmowało osiem sesji, w tym: sesję początkową, 
cztery sesje terapeutyczne oraz trzy sesje podczas 
których oceniono efekty leczenia (2 tygodnie oraz 
3 i 6 miesięcy od rozpoczęcia interwencji). Podczas 
każdej sesji mierzono poziom przewodnictwa skór-
nego (skin conductance level, SCL) i kilka zmiennych 
psychologicznych (pobudzenie, walencja, podsta-
wowe emocje).
Wyniki wskazały, że IE i ImRs zmniejszają lęk przed 
porażką. Zaobserwowano różnice między dwiema 
technikami leczenia w kilku zmiennych psychologicz-
nych. Wstępne wyniki sugerują, że zarówno IE i ImRs 
mogą być stosowane jako skuteczna interwencja 
w leczeniu lęku przed porażką.

Dyskusja: Badanie to ma kilka ograniczeń, których 
omówienie pozwala na interpretację wyników i uzy-
skanie wytycznych do dalszych badań.

as neutral and negative events. The actual treatment 
consisted of an initial session, 4 treatment sessions, 
and a treatment evaluation that was performed 
2 weeks as well as 3- and 6-months after the initial 
session. During each session, skin-conductance level 
(SCL) and several psychological variables (arousal, 
valence, basic emotion) were measured.
Findings indicated that IR and IE reduced fear 
of failure but differences between the two treatment 
techniques were only observed in several self-report 
variables. These preliminary findings suggest that 
IE and IR treatments can be used as an effective 
intervention for fear of failure. 

Discussion: This study has several limitations, 
the discussion of which allow for the interpretation 
of the results and obtaining guidelines for further 
research. 

Dowody psychofizjologicznych i behawioralnych efektów reskrypcji wyobrażeniowej 
autobiograficznych wspomnień z dzieciństwa
Evidence of psychophysiological and behavioural effects of imaginal rescripting
autobiographical memories from childhood

Stanisław Karkosz
Uniwersytet SWPS, Poznań, Polska

Wstęp: Reskrypcja wyobrażeniowa (ang. Imagery 
Rescripting, ImRs) jest skuteczna formą terapii. 
Chociaż jest ona uznawana za bardzo efektywną, 
to mechanizmy jej działania wciąż są przedmiotem 
badań. Niektóre badania sugerują, że w reskrypcję 
wyobrażeniową jest zaangażowany mechanizm 
rekonsolidacji pamięci. Jeśli tak jest, to ta technika 
może być usprawniona poprzez użycie reguł zmiany 
procesu rekonsolidacji, poznanych dzięki bada-
niom podstawowym. Badania pokazują że kiedy 
wspomnienie wzbudzające lęk jest przywołane, 
to musi ponownie się skonsolidować (innymi słowy, 
rekonsolidować). Można przerwać proces rekon-
solidacji w oknie około 10 minut od przywołania 
wspomnienia. Badania przeprowadzone m.in. przez 
Danielę Schiller i współpracowników pokazują, że 
przerwanie rekonsolidacji w tym oknie czasowym 
zwiększa skuteczność technik redukcji lęku. Niektóre 
badania sugeruję, ze można tą procedurę zastosować 
w reskrypcji wyobrażeniowej. Z powodu trudności 

Introduction: Imagery rescripting (IR) is an efficient 
form of psychotherapy. Although IR is considered 
highly effective, its underlying mechanisms are still 
under research. Some studies suggest that the IR 
involves the process of memory reconsolidation. 
If it is so, the technique can be facilitated using 
reconsolidation disrupting mechanisms that are 
known from basic research. Studies show that when 
the fear-related memory is recalled it will normally 
be consolidated again (i.e. reconsolidated) and this 
process can be disrupted if it takes place around 
10 minutes after memory recall. Studies conducted by 
Schiller and collaborators provided evidence that dis-
rupting reconsolidation of memory in this time period 
increases effectiveness of therapy. Other research 
suggested that similar effects can work in IR. Due 
to several methodological challenges (e.g. intersubject 
diversity), there are only a few studies trying to verify 
the mechanisms of IR for autobiographical memo-
ries. However, studies that attempted to do so using 



64
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metodologicznych (m.in. różnorodności międzyosob-
niczej), jest mało badań, które próbują zweryfikować 
mechanizmy wobrażeniowej reskrypcji wspomnień. 
Badania, które podjęły się tego zadania, stosując 
schemat stosowany przez praktyków, wykazały 
zmianę odpowiedzi behawioralnej (m.in. uczucia 
smutku), jak również psychofizjologicznej, w tym na 
aktywności elektrodermalnej.

Metoda i wyniki: W zaprezentowanym badaniu 
poszukiwaliśmy różnic w zakresie behawioralnych 
i psychofizjologicznych korelatów reskrypcją wyobra-
żeniowej zastosowanej od razu lub 10 minut po 
przywołaniu wspomnienia, odpowiednio grupy ImRs 
i ImRs10. Do naszego eksperymentu włączyliśmy 
osoby z wysokim lękiem przed porażką, bez poważ-
nych zaburzeń psychicznych (depresje, uzależnienia 
i zaburzeń osobowości). Na początek, zebraliśmy 
opisy czterech autobiograficznych wspomnień: 
dwóch scen krytyki rodzicielskiej oraz negatywnego 
(nie krytycznego) i neutralnego wydarzenia. Wszyst-
kie wspomnienia ustrukturyzowano w scenariusze 
nagrane przez terapeutę. Na pierwszym spotkaniu 
uczestnicy wysłuchali scenariuszy wszystkich czte-
rech wspomnień (time point 1; tp1). Na kolejnych 
spotkaniach tp2-tp5 (interwencja) uczestnicy słuchali 
jednego ze scenariuszy krytyki w reskrybowanej wer-
sji. W grupie ImRs reskrypcja następowała od razu 
po przywołaniu wspomnienia, a w grupie ImRs10 
reskrypcja następowała po 10 minutach. Na tp6 (dwa 
tygodnie po tp1) wszystkie scenariusze były wysłu-
chiwane jeszcze raz, aby zmierzyć skuteczność inter-
wencji. Wyniki pokazują, że na tp1 zarówno krytyka 
rodzicielska, jak i scenariusz negatywny powodowały 
większe pobudzenie niż scenariusz neutralny. Na tp6 
scenariusz krytyki reskrybowany w trakcie interwencji 
wywoływał mniejszy stres w porównaniu do tp2, 
jednak nie wykryto żadnych istotnych różnic między 
grupami ImRs i ImRs10.

Dyskusja: Obie interwencje były skuteczne, 
dostarczając dowodów na skuteczność reskrypcji 
wyobrażeniowej jako interwencji terapeutycznej, 
ale nie wykazano zwiększenia wpływu ImRs dzięki 
dziesięciominutowemu przerwaniu rekonsolidacji.

practitians framework, found some positive effects 
on behavioral response (e.g. the feeling of sadness) 
as well as psychophysiological response, including 
electrodermal activity.

Method and results: In the presented study, we aimed 
to investigate the underlying behavioral and psycho-
physiological correlates between IR that was carried 
out directly after memory recall (IR group) or 10 min-
utes later (IR10 group). Except for this difference 
the IR was standardized in both groups, allowing for 
better inter-group comparison. In our experiment, 
we included subjects with high fear of failure and no 
severe mental disorders (low depression, no addiction 
and no personality disorders). Firstly, the information 
about four autobiographical events was gathered by 
a therapist: two childhood scenes linked to parental 
criticism as well as neutral and negative events. All 
memories were next turned into structured scenarios 
and the therapist recorded them. At the beginning 
of the study, participants listened to scenarios of all 
four events (time point 1, tp1). At time points 2-5, 
the participants listened to one parental criticism 
scenario that was presented in its rescripted form. 
In the IR group the rescripted scenario did not include 
any break and in the IR10 group there was a 10 min-
utes break between memory recall and the rescripted 
part. At tp6 (two weeks after tp1), all scenarios were 
listened to once again, in order to measure the effec-
tiveness of the intervention. Results show that at tp1, 
both parental criticism and negative scenarios were 
causing distress, in contrast to neutral scenarios. 
At tp6, the criticism scenario that was rescripted 
during tp2-tp5 evoked smaller distress responses 
in comparison to tp2 but no significant differences 
between IR and IR10 groups were detected.

Discussion: Both interventions have shown to be 
effective, providing supporting evidence for the effi-
ciency of IR as a therapeutic intervention, however, 
not supporting the beneficial effect of reconsolidation 
disruption happening 10 minutes after memory recall. 
Future work relating to this research will be discussed.
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Wprowadzenie: Zaburzenia odżywiania są niezwykle 
trudne do wyleczenia, a efekty leczenia (terapia CBT) 
są niewielkie i wykazują dużą częstość nawrotów. 
Transdiagnostyczny model zaburzeń odżywiania 
obejmuje negatywne przekonania podstawowe jako 
główny składnik utrzymania zaburzonych zachowań 
żywieniowych. Skuteczna modyfikacja podstawo-
wych przekonań powinno zatem skutkować niższym 
zachowaniem zaburzeń odżywiania. Chociaż CBT 
odnosi się do przekonań podstawowych w sposób 
racjonalny, reskrypcja wyobrażeniowa (Imagery 
Rescripting, ImRs) może być lepiej przystosowana 
do zajęcia się podstawowym nieprzystosowanym 
schematem poprzez koncentrację na toksycznych 
doświadczeniach z dzieciństwa, które uważa się za 
podstawę błędnych wierzeń.

Metoda i wyniki: W dwóch eksperymentach prze-
testowaliśmy wpływ reskrypcji wyobrażeniowej na 
podstawowe przekonania i objawy zaburzeń odży-
wiania u osób zagrożonych zaburzeniami odżywiania. 
Oba eksperymenty obejmowały sesję, podczas której 
przeprowadzono interwencję dotyczącą ImRs, oraz 
sesję sprawdzającą efekty interwencji (one week 
follow-up). W pierwszym eksperymencie (N = 66) 
porównaliśmy ImRs wczesnej pamięci autobiogra-
ficznej z ImRs intruzywnego obrazu. W porównaniu 
do warunku kontrolnego (no task control) obydwa 
warunki ImRs spowodowały zmniejszenie wiarygod-
ności negatywnych przekonań i objawów zaburzeń 
odżywiania. W drugim eksperymencie (N = 69) 
porównaliśmy ImRs skupiającą się na opanowaniu 
do ImRs skupiającej się na samowspółczuciu. Chociaż 
instrukcje ImRs skutkowały odpowiednio zwiększo-
nym opanowaniem i samowspółczuciem, nie stwier-
dzono, aby podstawowe przekonania lub objawy 
zaburzeń odżywiania zmieniły się w większym stopniu 
niż w warunku kontrolnym, w którym aktywowane 
było wspomnienie pozytywne.

Dyskusja: Wszystkie interwencje ImRs były prowa-
dzone przy pomocy odsłuchiwanego scenariusza, 
chociaż uczestnicy mogli dokonać zmian w swoim 
wspomnieniu lub obrazie tak, jak uważali za konieczne 
(z wyłączeniem ograniczeń instrukcji dla danej grupy). 
Nasze obserwacje pokazały jednak, że ta populacja 
może mieć trudności z poznaniem własnych potrzeby, 
a tym samym opisem swoich wspomnień w zdrowy 
sposób. Co więcej, scenariusz wymagał od uczestnika 

Introduction: Eating disorders are notoriously dif-
ficult to treat, with (CBT) treatment effects being 
only small to moderate and showing high relapse 
rates. The transdiagnostic model of eating disorders 
includes negative core beliefs as a major component 
in the maintenance of disordered eating behaviors. 
Targeting core beliefs successfully should accord-
ingly result in lower eating disordered behaviour. 
Although CBT addresses core beliefs in a rational 
manner, imagery rescripting (ImRs) may be better 
suited to address the underlying maladaptive schema 
by targeting toxic experiences from childhood that 
are thought to lie at the foundation of these beliefs.

Method and results: In two experiments, we tested 
the effects of imagery rescripting on core beliefs 
and eating disorder symptoms in individuals at risk 
of developing an eating disorder. Both experiments 
included a testing session in which the ImRs interven-
tion was given, and a one-week follow-up to reassess 
the outcome variables. In the first experiment (N = 66), 
we compared ImRs of an early autobiographical 
memory to ImRs of an intrusive image. Both ImRs 
conditions, compared to a no-task control condition, 
resulted in a reduction of the believability of negative 
core beliefs and eating disorder symptoms one week 
later. In the second experiment (N = 69), we com-
pared ImRs focusing on mastery to ImRs focusing 
on self-compassion. Although the ImRs instructions 
resulted in increased mastery and self-compassion, 
respectively, no effects on core beliefs or eating dis-
order symptoms were found compared to a positive 
memory recall control condition.

Discussion: All ImRs interventions were audio-guided 
following a script although participants were free, 
within the limitations of the instructions of their 
assigned condition, to rescript their memory or image 
as they felt was needed. However, our observations 
showed that it may be difficult for this population 
to know what their needs are and therefore how 
to rescript their memory or image in a healthy way. 
Furthermore, the script required the participant 
to intervene in the image, whereas clinical guide-
lines advice to have the therapist rescript in the first 
sessions. Although experimental control was required 
and prioritized in these first experiments, future 
research may want to include therapist guided ImRs 
for optimal effects.

Reskrypcja wyobrażeniowa dla osób z ryzykiem zaburzeń odżywiania
Imaginal rescripting for people at risk of eating disorders

Dr Julie Krans, Behavioural
Science Institute, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands; Pro Persona Overwaal centre for anxiety, 
OCD and PTSD, Nijmegen, The Netherlands; Behavior, Health and Psychopathology, KU Leuven, Leuven, Belgium
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interwencji na obrazie wspomnienia, podczas gdy 
wytyczne kliniczne radzą, aby w pierwszych sesjach 
terapeuta dokonał reskrypcji obrazu. Chociaż grupa 
kontrolna była zaadresowana i traktowana prioryte-
towo w tych pierwszych badaniach, przyszłe badania 
mogą włączyć ImRs prowadzone przez terapeutę dla 
uzyskania optymalnych efektów.

Wprowadzenie: Reskrypcja wyobrażeniowa (Imagery 
Rescripting, ImRs) okazała się skuteczna w leczeniu 
negatywnych stanów emocjonalnych związanych 
ze wspomnieniami autobiograficznymi. Do tej pory 
nie zbadano, czy ImRs wywiera pozytywny wpływ na 
negatywne emocje po doświadczeniu niesprawiedli-
wości w codzienności. Ponadto nie jest jasne, w jaki 
sposób ImRs wpływa na te objawy. Celem niniejszego 
badania było wypełnienie tej luki badawczej.

Metoda: Badanie zostało przeprowadzone online 
za pośrednictwem SoSci Survey. Łącznie wzięło 
w nim udział 272 uczniów (Średnia wieku = 24,65, 
80% kobiet). Po obejrzeniu dwuminutowego filmu, 
w którym bohater (uczestnik) został fałszywie 
oskarżony o plagiat (indukcja doświadczonej nie-
sprawiedliwości), uczestnicy zostali losowo przypisani 
do jednego z czterech warunków: (1) active ImRs, 
(2) passive ImRs, (3) positive imagery, (4) imagery 
rehearsal. Następnie zbadano stan emocjonalny 
uczestników przy pomocy PANAS, uczucie upodmio-
towienia i satysfakcji związanej ze sprawiedliwością. 
Dla każdej zmiennej zależnej przeprowadzono analizę 
wariancji z dwoma kontrastami (kontrast 1: ImRs 
active + passive vs. control conditions; kontrast 2: 
ImRs active vs. passive).

Wyniki: Uczestnicy obu warunków ImRs wykazali 
większe poczucie satysfakcji związanej ze spra-
wiedliwością, t(269) = 12,93, p < . 001, d = 1,58, 
i większe uczucie upodmiotowienia, t(269) = 3,86, 
p < .001, d = 0,47, w porównaniu do uczestników 
warunków kontrolnych. Chociaż nie było różnic 
między aktywnymi i pasywnymi ImRs w odniesieniu 
do zadowolenia związanego z wymiarem sprawiedli-
wości, t (269) = 0,16, p = .874, d = 0,02, to aktywne 
ImRs doprowadziło do silniejszego wzrostu poczu-
cia upodmiotownienia w porównaniu z pasywnym 
ImRs, t (269) = 6,56, p < .001, d = 0,80. Uczestnicy 
obu warunków ImRs również zgłosili wyższy wzrost 
pozytywnego afektu, t (269) = 5,00, p < .001, d = 0,61, 

Introduction: Imagery Rescripting (ImRs) has been 
shown to effective in treating negative emotional 
states associated with aversive autobiographical 
memories. To date, it has not been investigated 
whether ImRs exerts positive effects on nega-
tive emotions following experienced everyday 
injustices. Furthermore, it is unclear how effects 
of ImRs on symptomatology are mediated. The aim 
of the present study was to fill this research gap.

Methods: The study was conducted online via 
SoSci Survey. A total of 272 students were included 
(Mage = 24.65, 80% female). After viewing a two-minute 
video in which the protagonist (i.e., the partici-
pant) was falsely accused of plagiarism (induction 
of experienced injustice), participants were randomly 
assigned to one of four conditions: (1) active ImRs, 
(2) passive ImRs, (3) positive imagery, (4) imagery 
rehearsal. Subsequently, participants´ emotional state 
(Positive and Negative Affect Schedule [PANAS]), 
feelings of empowerment, and justice-related satis-
faction were inquired. For each dependent variable, 
an analysis of variance was performed with two con-
trasts (contrast 1: ImRs active + passive vs. control 
conditions; contrast 2: active ImRs vs. passive ImRs).

Results: Participants of both ImRs conditions reported 
a stronger sense of justice-related satisfaction, 
t(269) = 12.93, p < . 001, d = 1.58, and more empow-
erment, t(269) = 3.86, p < .001, d = 0.47, compared 
to participants of the control conditions. While there 
were no differences between active and passive ImRs 
regarding justice-related satisfaction, t(269) = 0.16, 
p = .874, d = 0.02, active ImRs led to a stronger 
increase of empowerment compared to passive 
ImRs, t(269) = 6.56, p < .001, d = 0.80. Participants 
of both ImRs conditions also reported a stronger 
increase of positive affect, t(269) = 5.00, p < .001, 
d = 0.61, which was mainly driven by a strong increase 
of positive affect within the active ImRs group 
(compared to passive ImRs), t(269) = 4.08, p < .001, 

Reskrypcja wyobrażeniowa po doświadczeniu niesprawiedliwości
Imaginary rescripting after experiencing injustice

Charlotte E. Wittekind, Mario Gollwitzer, Marlene S. Altenmüller, Anna E. Kunze, Mathias Twardawski
Department of Psychology, LMU Munich, Germany
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który był głównie spowodowany silnym wzrostem 
pozytywnego afektu w aktywnym ImRs (w porówna-
niu z pasywnym ImRs), t(269) = 4,08, p < .001, d = 0,50. 
Dodatkowo, zarówno aktywne, jak i pasywne ImRs 
prowadziły do silniejszego zmniejszenia negatyw-
nego afekty w porównaniu z grupami kontrolnymi, 
t(269) = -3,08, p = 002, d = -0,38, bez różnic między 
aktywnym a pasywnym ImRs, t(269) = 0,19, p = .847, 
d = 0,02.

Dyskusja: Wyniki obecnego badania wskazują, że 
ImRs wywiera pozytywny wpływ na stany emocjo-
nalne po doświadczeniu niesprawiedliwości, przy 
czym pozytywne ImRs wywołuje większy pozytywny 
afekt. Co ciekawe, oba warunki ImRs zwiększyły 
satysfakcję związaną z poczuciem sprawiedliwości, 
podczas gdy aktywne ImRs przewyższały pasywne 
ImRs pod względem upodmiotowienia. Jeśli chodzi 
o możliwe mechanizmy zmiany, badanie dostarcza 
pierwszych dowodów na to, że zadowolenie i upod-
miotowienie (częściowo) związane z wymiarem 
sprawiedliwości może niezależnie przyczyniać się 
do wzrostu pozytywnego afektu.

d = 0.50. Additionally, both active and passive ImRs 
led to a stronger reduction of negative affect com-
pared to the control groups, t(269) = -3.08, p =. 002, 
d = -0.38, with no differences between active vs. 
passive ImRs, t(269) = 0.19, p = .847, d = 0.02.

Discussion: Results of the present study indicate 
that ImRs exerts positive effects on emotional 
states following experienced injustice, with posi-
tive ImRs leading to a greater increase in positive 
affect. Interestingly, both ImRs conditions increased 
justice-related satisfaction, whereas active ImRs was 
superior to passive ImRs with regard to empower-
ment. In terms of possible mechanisms of change, 
the study provides first evidence that justice-related 
satisfaction and empowerment (partially) inde-
pendently mediated the increase in positive affect.
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Seksualność człowieka: zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pomocy 
różnorodnym grupom pacjentów
Human sexuality: the use of cognitive-behavioral therapy amongst various groups of patients 

Przewodniczący sesji: dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM; Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow

Anodyspareunia u mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami.  
Czym jest i jak pomagać?
Anodyspareunia in men having sex with men. What is it and how to help?

Dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM; Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow

Anodyspareunia to stosunkowo nowe pojęcie, które 
nie znajduje się jak dotąd w codziennym użyciu 
w seksuologii. W sensie opisowym i objawowym 
odnosi się ono do bólu doświadczanego przez męż-
czyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami 
podczas receptywnego kontaktu analnego. Gdy taki 
ból się powtarza, stanowi źródło dyskomfortu lub 

Anodyspareunia is a relatively new concept that 
has not yet been found in daily use in sexology. 
Descriptively and symptomatically, it refers 
to the pain experienced by men having sex with men 
during receptive anal sexual contact. When such 
pain recurs, is a source of discomfort or suffering, 
adversely affects the individual and / or relational 
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cierpienia, niekorzystnie wpływa na indywidualne i/
lub relacyjne życie seksualne mężczyzny, stanowić 
może problem kliniczny, wymagający profesjonal-
nej pomocy. Znaczącym elementem tej pomocy 
są techniki/metody najsilniej związane z podej-
ściem poznawczo-behawioralnym w psychoterapii 
i rozumieniu trudności psychologicznych. Wykład 
przedstawi samo zjawisko oraz podstawy dotyczące 
pomocy psychoterapeutycznej

Osoby transpłciowe i niebinarne doświadczają pro-
blemów dla nich niespecyficznych i specyficznych. 
Problemy niespecyficzne nie różnią się od powszech-
nych doświadczeń innych ludzi. Wśród trudności 
specyficznych wymienić można te związane ze sta-
tusem mniejszościowym (stres mniejszościowy), jak 
i z doświadczaną dysforią/niezgodnością płciową. 
W radzeniu sobie z tymi problemami szczególne 
miejsce może przypaść psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej i psychoedukacji. W trakcie wystąpie-
nia omówione zostaną wybrane zagadnienia związane 
z psychoterapią osób należących do stygmatyzowanej 
mniejszości, jak i specyficzne zagadnienia, które 
muszą zostać opracowane w procesie psychoedukacji 
w ramach przygotowania osób transpłciowych i niebi-
narnych do procesu tranzycji społecznej i medycznej.

Transgender and non-binary people experience 
problems that are nonspecific and specific to them. 
Nonspecific problems are no different from the com-
mon experiences of other people. Specific difficulties 
include those related to minority status (minority 
stress) and experienced gender dysphoria/incongru-
ence. Cognitive-behavioral psychotherapy and psy-
choeducation may take a special place in coping 
with these problems. During the lecture, selected 
issues related to the psychotherapy of people 
belonging to a stigmatized minority will be discussed, 
as well as specific issues that must be developed 
and discussed in the process of psychoeducation 
in the preparation of transgender and non-binary peo-
ple for the process of social and medical transition.

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej i psychoedukacji w pracy z osobami 
transpłciowymi i niebinarnymi
The use of cognitive-behavioral therapy and psychoeducation in work with transgender and 
non-binary people

Dorota Baran1, dr n. med. Bartosz Grabski, FECSM, WPATH-CM2

1 Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 2 Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM
Poradnia Seksuologiczna Szpital Uniwersytecki Kraków 
Sexology Lab, Department of Psychiatry, Jagiellonian University, Medical College; Sexological Clinic University 
Hospital Krakow

sex life of a man, it may constitute a clinical problem 
that requires professional help. Significant elements 
of this help are techniques / methods most strongly 
associated with the cognitive-behavioral approach 
in psychotherapy and understanding of psychological 
difficulties. The lecture will present the phenomenon 
itself and the basics of psychotherapeutic help.
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Zastosowanie (użyteczność) terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) w pomocy 
młodzieży LGBT+
Application of dialectical behavior approach in psychotherapy of
LGBT+ adolescents

Bartłomiej Taurogiński1, Kaja Wieczorek-Socha2

1 Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, 
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Ambulatorium Terapii Rodzin, Zespół Leczenia 
Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Fundacja KONTEKST na Rzecz 
Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin, 2 prywatna praktyka psychoterapeutyczna, Fundacja KONTEKST na 
Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin
1 Department of Psychology and Systemic Psychotherapy, Department of Child and Adolescent Psychiatry 
and Psychotherapy, Jagiellonian University Collegium Medicum; Psychiatry, Jagiellonian University Collegium 
Medicum, Outpatient Clinic for Family Therapy, Community Treatment Centre for Children and Adolescents, 
University Hospital in Kraków, KONTEKST Foundation for the Development of Psychotherapy and Family 
Therapy, 2 private psychotherapeutic practice, Foundation KONTEKST Foundation for the Development of 
Psychotherapy and Family Therapy

Terapia dialektyczno-behawioralna (ang. dialectical 
behavior therapy – DBT) jest jedną z wiodących 
metod w leczeniu pacjentów z zaburzeniem oso-
bowości borderline i tendencjami samobójczymi. 
Coraz częściej wskazuje się na użyteczność tego 
nurtu terapeutycznego w populacji osób z szeroko 
pojmowanymi problemami w regulacji emocjonal-
nej. Ponadto, DBT znajduje zastosowanie w pracy 
z rodzinami, dziećmi i nastolatkami. Konceptualizacja 
przypadku w DBT tworzona jest w oparciu o biospo-
łeczny model rozwoju dysregulacji emocjonalnej, 
zakładający złożoną interakcję pomiędzy czynnikami 
społecznymi (unieważnienie) a biologicznymi (tem-
peramentalnie uwarunkowana wrażliwość emocjo-
nalna). Doświadczenia płynące z praktyki klinicznej 
wskazują, że u nastolatków identyfikujących się jako 
osoby nieheteronormatywne i niecispłciowe częściej 
obserwuje się cechy dysregulacji emocjonalnej. Może 
mieć to związek z nasileniem, częstością i chronicz-
nością unieważnień, jakich doświadczają. Terapeuci 
DBT w swojej pracy koncentrują się między innymi 
na wygaszaniu unieważnień płynących ze strony 
środowiska poprzez angażowanie rodzin w proces 
terapeutyczny, jak i na wzmocnieniu umiejętności 
nastolatków w zakresie regulacji emocji. W wystąpie-
niu podejmiemy próbę przedstawienia, w jaki sposób 
terapia DBT może być dostosowana do potrzeb tej 
szczególnej grupy pacjentów i ich rodzin.

Dialectical behavior therapy (DBT) is one of the lead-
ing methods in the treatment of patients with 
borderline personality disorder and suicidal tenden-
cies. More and more often, the usefulness of this 
therapeutic trend is indicated in the population 
of people with problems in emotional regulation. 
Moreover, DBT is used in working with families, chil-
dren and teenagers. The conceptualization in DBT 
is based on the biosocial model of the development 
of emotional dysregulation, assuming a complex 
interaction between social (invalidation) and bio-
logical factors (temperamentally conditioned emo-
tional sensitivity). Clinical experience shows that 
in adolescents who identify themselves as non-het-
eronormative and non-cisgender, emotional dys-
regulation is observed more frequently. This may be 
related to the severity, persistence and chronicity 
of the invalidation they experience. DBT thera-
pists focus, among other things, on extinguishing 
the invalidation caused by the environment by 
involving families in the therapeutic process, as well 
as on strengthening adolescents’ skills in emotion 
regulation. In this presentation, we will attempt 
to present how DBT can be tailored to the needs 
of this particular group of patients and their families.
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Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną przejawiającymi problemowe zachowania seksualne
The use of cognitive-behavioral therapy in work with people with intellectual disabilities who 
manifest problematic sexual behavior

Dr Izabela Fornalik
Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS 
Cognitive Behavioural Therapy Clinic at the University of SWPS

Jak wskazują badania, część osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną prezentuje problemowe zachowania 
seksualne, które w literaturze określane są „zacho-
waniami stanowiącymi wyzwanie” (sexualized chal-
lenging behaviour) (Lockhart, et al. 2009). Przyjmuje 
się, że są to zachowania o charakterze seksualnym, 
z którymi trudno sobie poradzić, a ich konsekwencje 
mogą być dla osoby negatywne i stygmatyzujące. 
Wymagają więc od osób z otoczenia, czyli rodziny 
i specjalistów, większego zaangażowania w zrozumie-
nie ich genezy i funkcji, jakie pełnią. U osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną najczęściej obserwuje 
się dwie grupy tych zachowań. Pierwsza grupa 
to zachowania skierowane na siebie, m.in: publiczna 
masturbacja, masturbacja z użyciem nietypowych 
przedmiotów, intensywna masturbacja, masturbacja 
połączona z parafilnymi fantazjami, używanie fetyszy, 
uporczywe oglądanie pornografii połączone z mastur-
bacją. Druga grupa to zachowania skierowane na 
innych, m.in.: przekraczanie dystansu w relacjach 
z innymi; naruszanie intymności innych np. dotykanie 
w miejsca intymne; obnażanie się w obecności innych 
osób; podglądanie innych.
W wystąpieniu, mającym teoretyczno-praktyczny 
charakter, zostaną omówione możliwości i ogranicze-
nia w stosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej 
w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelek-
tualną w obszarze seksualności. Zaprezentowane 
zostaną przykładowe interwencje nakierowane na 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną manife-
stujące problemowe zachowania seksualne. Podkre-
ślona zostanie rola psychoedukacji oraz współpracy 
z rodziną.

According to available data, some people with 
intellectual disability do present problematic sex-
ual behaviours. In the scientific literature they are 
referred to as “sexualized challenging behaviour” 
(Lockhart, et al. 2009). This sexual behaviour is dif-
ficult to deal with and its consequences may be 
negative and stigmatizing for patients. With respect 
to the environment, namely family and specialists, 
it requires more engagement in the understanding 
of its genesis and functions. We may distinguish two 
groups of such behaviour:
– Self-directed behaviour: masturbation in public, 

masturbation using unusual objects, compul-
sive masturbation and masturbation connected 
with paraphilic fantasies, watching pornography 
and fetishist behaviour.

– Behaviour directed at other people: watching 
other people, touching them without their con-
sent (intimate spots or other parts of the body), 
undressing in public, starting conversation with 
sexual content, and others.

In my lecture, which is going to be theoretical and prac-
tical at the same time, I will discuss the possibilities 
and limitations in the use of cognitive-behavioral 
therapy in working with people with intellectual 
disabilities in the area of sexuality. Examples of inter-
ventions aimed at people with intellectual disabilities 
who manifest problematic sexual behavior will be 
presented. The role of psychoeducation and coop-
eration with the family will be emphasized.
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Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy seksuologicznej z pacjentami 
chorującymi somatycznie
The use of cognitive-behavioural therapy in sexological treatment of somatic patients
somatically ill

Joanna Marek-Banach
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
The Maria Grzegorzewska University

Sytuacja zdrowotna pacjentów chorujących soma-
tycznie jest złożona, a jakość ich życia uwarunko-
wana stanem zdrowia znacznie obniżona w różnych 
obszarach życia. Mogą oni potrzebować opieki nie 
tylko medycznej, lecz także psychologicznej. Nie-
jednokrotnie poszukują specjalistycznej pomocy 
w gabinetach seksuologów. O ile leczenie medyczne, 
podobnie jak występujące u tych pacjentów zaburze-
nia psychiczne stanowią przedmiot licznych badań 
i analiz naukowych, o tyle zagadnienie postępowania 
psychoterapeutycznego o dowiedzionej skuteczno-
ści kierowanego do tej populacji nadal pozostawia 
pole do eksploracji. Na podstawie dotychczas pro-
wadzonych badań empirycznych wskazuje się na 
skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej 
w poprawie zdrowia psychicznego pacjentek zma-
gających się z zaburzeniami endokrynologicznymi, 
np. z zespołem policystycznych jajników, szczególnie 
w pracy z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami 
nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz z problemami 
psychospołecznymi. W wystąpieniu zostaną przed-
stawione wyniki dotychczas prowadzonych badań 
oraz protokoły pracy w podejściu poznawczo-beha-
wioralnym w odniesieniu zarówno do nastoletnich, 
jak i dorosłych pacjentek z PCOS. Zebrane i przed-
stawione sposoby postępowania terapeutycznego, 
uzupełnione odniesieniami do praktyki klinicznej, 
mogą stanowić istotną wskazówkę ułatwiającą pracę 
psychoterapeutyczną z pacjentkami z tej grupy.

The health situation of somatically ill patients is com-
plex and their health-related quality of life is signifi-
cantly impaired in various areas of life. They may need 
not only medical but also psychological care. They 
often seek specialist help in the offices of sexologists. 
While medical treatment, as well as psychological 
disorders occurring in these patients, are the subject 
of numerous studies and scientific analyses, the issue 
of psychotherapeutic procedures with proven effec-
tiveness directed at this population still leaves room 
for exploration. Based on empirical studies conducted 
so far, cognitive behavioral psychotherapy has been 
shown to be effective in improving the mental health 
of patients struggling with endocrine disorders, e.g. 
polycystic ovary syndrome, especially in working with 
anxiety disorders, mood disorders, eating disorders, 
and psychosocial problems. The speech will present 
the results of research conducted so far and work 
protocols in the cognitive-behavioral approach in rela-
tion to both adolescent and adult patients with PCOS. 
The collected and presented therapeutic approaches, 
supplemented with references to clinical practice, can 
be an important guideline to facilitate psychothera-
peutic work with patients from this group.
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Niedziela 9:00-12:00

Wojna zmienia (prawie) wszystko. Jak terapeuci poznawczo-behawioralni  
mogą wesprzeć Ukrainę
War changes (almost) everything. How cognitive behavioural therapists can support Ukraine

Przewodnicząca sesji: Olga Olszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia
Crescentia School of Psychotherapy

Elastyczność, czujność i morze potrzeb. Obserwacje i przemyślenia w oparciu o pracę 
z ukraińskimi psychologami i uchodźcami
Flexibility, vigilance and a sea of needs. Insights from cooperation with Ukrainian psychologists 
and refugees

Olga Olszewska
Szkoła Psychoterapii Crescentia
Crescentia School of Psychotherapy

Wystąpienie ma na celu wprowadzenie słuchaczy 
w tematykę interwencji kryzysowej jako jednej z form 
pomocy psychologicznej oraz poznanie podstawo-
wych strategii diagnostycznych i interwencyjnych 
wykorzystywanych w pracy z osobami doświadczają-
cymi kryzysu. Podczas wystąpienia zostaną omówione 
różnice pomiędzy interwencją kryzysową, a psycho-
terapią, ale także wspólne i uniwersalne techniki 
pracy, które z powodzeniem można stosować w obu 
kontekstach pracy. Nadrzędnym celem spotkania jest 
przedstawienie jak w praktyce wykorzystywać wiedzę 
z zakresu interwencji i psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej w pracy z różnymi rodzajami klientów, 
których doświadczył kryzys wojny w Ukrainie.

This presentation aims to introduce the audience 
to the subject of crisis intervention as one of the forms 
of psychological help and to learn about basic diag-
nostic and intervention strategies used in work with 
people experiencing crisis. The presentation will 
discuss the differences between crisis intervention 
and psychotherapy, but also common and universal 
work techniques, which can be successfully used 
in both contexts of work. The overarching goal 
of the meeting is to present how to use knowledge 
of intervention and cognitive-behavioral psychother-
apy in practice when working with different types 
of clients affected by the crisis of the war in Ukraine.

Stereotyp kobiety, matki i żony w Ukrainie. Wynikające stąd implikacje do interwencji 
kryzysowej i psychoterapii
Stereotype of woman, mother and wife in Ukraine. Emerging implications for psychotherapeutic 
intervention

Dr n. hum. Aleksandra Kozankewycz
Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Ukraina w 1999 roku odzyskała niepodległość. 
Do tego czasu masowe represje, zesłania na Sybe-
rię, więzienia, pozbawianie Ukrainców praw do 
wykonywania zawodu były codziennością. Kobiety 
w Ukrainie przygotowywane były do trudnego życia, 
wymagającego ciężkiej pracy oraz radzenia sobie 

Ukraine regained its independence in 1999. Until 
then, mass repression, exile to Siberia, imprisonment 
and the deprivation of Ukrainians’ rights to work were 
commonplace. Women in Ukraine were prepared 
for a difficult life, requiring hard work and coping 
with the unpredictability of the next day. Even now, 
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z nieprzewidywalnością kolejnego dnia. Do teraz 
samo urodzenie dziecka, wymaga od Ukrainki 
radzenie sobie z brakiem bieżacej wody w szpitalach, 
korupcją oraz liczeniem wyłącznie na swoją wiedzę 
i fizyczne siły. Od kobiety oczekiwane jest bycie silną, 
mającą wysoki próg bólu i duże zasoby cierpliwości.
Gdy przyjrzymy się bliżej często występującemu 
w Ukrainie modelowi małżeństwa i rodziny, możemy 
określić go jako w znacznym stopniu matriarchalny. 
Oznacza to, że główne decyzje w rodzinie podejmuje 
kobieta, ona dba o budżet domowy, wychowanie 
dzieci oraz rozwiązywanie problemów. W realnym 
życiu w większości rodzin to właśnie kobieta wyjeż-
dża za zagranicę w poszukiwaniu pracy. Mąż i dzieci 
zostają w domu. Kobieta spłaca długi, bierze kredyt 
w banku i opłaca studia dzieci czy leczenie w szpitalu 
chorej osoby. Kobieta jest pracowita, elastyczna, 
szybko przystosowuje się do innego kraju i uczy się 
obcego języka nawet w podeszłym wieku.
Ukraińskie kobiety wcześnie wychodzą za mąż 
i podejmują pracę. Do wybuchu wojny 24 lutego 
2022 średnia życia kobiet w kraju wynosiła 66 lat, 
ale dla mężczyzn była znacznie niższa.
Jakie wynikają z tego implikacje w odniesieniu do 
pracy z uchodźcami, którymi najczęściej teraz są 
kobiety i dzieci? Temu jest poświęcony mój wykład.

the mere birth of a child requires a Ukrainian woman 
to cope with the lack of running water in hospitals, 
corruption and relying solely on her knowledge 
and physical strength. A woman is expected to be 
strong, with a high pain threshold and a large reserve 
of patience.
When we take a closer look at the frequently occurring 
marriage and family model in Ukraine, we can describe 
it as largely matriarchal. This means that the main 
decisions in the family are taken by the woman, she 
takes care of the household budget, raising children 
and solving problems. In real life, in most families, 
it is the woman who goes abroad to look for work. 
The husband and children stay at home. The woman 
pays off the debts, takes a loan from the bank and pays 
for the children’s studies or treatment in hospital for 
a sick person. The woman is hardworking, flexible, 
adapts quickly to another country and learns a foreign 
language even at an advanced age.
Ukrainian women marry early and take up work. 
By the outbreak of war on 24 February 2022, the life 
expectancy for women in the country was 66 years, 
but for men it was much lower.
What are the implications of this for working with 
refugees, who are most often now women and chil-
dren? This is what my lecture is devoted to.

Między interwencją kryzysową a psychoterapią – jak skutecznie wspierać osoby 
w kryzysie spowodowanym wojną
Between crisis intervention and psychotherapy – how to successfully support people
in war crisis

Dr Natalia Liszewska
Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, Wrocław
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Wydział Psychologii, Wrocław

Wystąpienie ma na celu wprowadzenie słuchaczy 
w tematykę interwencji kryzysowej jako jednej z form 
pomocy psychologicznej oraz poznanie podstawo-
wych strategii diagnostycznych i interwencyjnych 
wykorzystywanych w pracy z osobami doświadczają-
cymi kryzysu. Podczas wystąpienia zostaną omówione 
różnice pomiędzy interwencją kryzysową, a psycho-
terapią, ale także wspólne i uniwersalne techniki 
pracy, które z powodzeniem można stosować w obu 
kontekstach pracy. Nadrzędnym celem spotkania jest 
przedstawienie jak w praktyce wykorzystywać wiedzę 
z zakresu interwencji i psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej w pracy z różnymi rodzajami klientów, 
których doświadczył kryzys wojny w Ukrainie.

This presentation aims to introduce the audience 
to the subject of crisis intervention as one of the forms 
of psychological help and to learn about basic diag-
nostic and intervention strategies used in work with 
people experiencing crisis. The presentation will 
discuss the differences between crisis intervention 
and psychotherapy, but also common and universal 
work techniques, which can be successfully used 
in both contexts of work. The overarching goal 
of the meeting is to present how to use knowledge 
of intervention and cognitive-behavioral psychother-
apy in practice when working with different types 
of clients affected by the crisis of the war in Ukraine.
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Samoopieka dla „pomagacza”. Jak ujść cało ze wspierania innych?
Self-care for the ‘helper’. How to survay supporting others?

Dr n. hum. Oksana Marcyniak-Dorosz
Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, Ukraina

Wsparcie psychologiczne dla „pomagaczy” rozwija 
się na coraz szerszą skalę, na początku to były 
to nieformalne spotkania pomagające odreagować po 
pracy ze szczególnie ciężkimi przypadkami. Obecnie 
pomoc ta rozwija się w kilku kierunkach nastawionych 
na niesienie pomocy specjalistom. Przy ośrodkach 
psychologicznych prowadzone są różnego rodzaju 
superwizje grupowe i indywidualne – superwizji 
klinicznej nastawionej na omawianie przypadków 
pacjentów, superwizje procesu rozwoju zawodowego 
i osobistego psychoterapeuty, superwizje wspierające 
(jak teraz, w czasie wojny w Ukrainie), czy szkolenia 
z technik samoopieki dla konsultantów i terapeutów.
W czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej w dość szybkim 
czasie powstały dodatkowe szkolenia, kursy, warsz-
taty, grypy wsparcia oraz superwizje wspierające dla 
interwentów kryzysowych, psychologów i psychote-
rapeutów. Pojawiają się nowe trendy oraz techniki 
samopomocy i szybkiego powrotu do równowagi po 
ciężkich interwencjach. Tworzą się one na polu bitwy, 
w schronach i piwnicach; przechodzą mnóstwo prób 
na co dzień, na ogromnej liczbie specjalistów. Dlatego 
są tak cenne i ważne dla nowego kierunku rozwoju 
interwencji kryzysowej dla samych „pomagaczy”.

Psychological support for “helpers” is developing 
on a larger and larger scale; in the beginning it was 
just informal meetings to help people relax after 
working with particularly difficult cases. Nowadays, 
this support is developing in several directions aimed 
at helping professionals. Various group and individ-
ual supervision sessions are held at psychological 
centres – clinical supervision focused on discussing 
patients’ cases, supervision of the professional 
and personal development process of the psycho-
therapist, supportive supervision (like now, during 
the war in Ukraine), or training in self-care techniques 
for consultants and therapists.
During the Russian-Ukrainian war, additional trainings, 
courses, workshops, support groups and supportive 
supervisions for crisis interveners, psychologists 
and psychotherapists were developed quite rapidly. 
New trends and techniques for self-help and rapid 
recovery from severe interventions are emerging. 
They are created on the battlefield, in shelters 
and basements; they undergo a lot of trials on a daily 
basis, on a huge number of professionals. That is why 
they are so valuable and important for a new direction 
in crisis intervention for the “helpers” themselves.
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 Open papers Open papers

NIEDZIELA, 15.05.2022, godz. 9.00-12.00

Open paper 1. Terapia Schematów poza schematami, na drodze do świadomej samoopieki 
w cukrzycy typu 1 – Studium przypadku
Open paper 1. Schema Therapy outside schemas, on the road to conscious self-care in Type 1 
Diabetes – Case Study

Mgr Julia Krawczyk, Dr hab. Michał Ziarko, Dr Michał Sieński
Instytut Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
julia.krawczyk@amu.edu.pl

Prezentacja problemu: Niniejsze studium przy-
padku przedstawia zastosowanie teorii wczesnych 
nieadaptacyjnych schematów (EMS) J. Younga 
i terapii schematów (ST) w konceptualizacji i terapii 
nawracających problemów w samoopiece, u osoby 
chorującej przewlekle na cukrzycę typu 1 (T1DM). 
Opis przypadku reprezentuje aktualne wyzwania 
diabetologii i zadaje pytanie o potencjał zastosowania 
ST w obszarze chorób metabolicznych, które wyma-
gają nieprzerwanego zaangażowania w aktywności 
nakierowane na zdrowie. 

Konceptualizacja problemu i zastosowane inter-
wencje: 25 letnia pacjentka zgłosiła się do psy-
choterapeuty, z powodu nawracających trudności 
w samoopiece w T1DM, na którą leczy się insulino-
terapią od 4 r.ż. W historii leczenia program CBT-E, 
zastosowany do terapii zaburzeń odżywiania, które 
wystąpiły u pacjentki we wczesnej dorosłości. Pomimo 
zakończonej psychoterapii, pacjentka zgłosiła po 
pewnym czasie nawrót problemów w samoopiece 
T1DM: unikanie pomiarów cukru i intuicyjne podawa-
nie insuliny, których pacjentka nie potrafiła wyjaśnić 
oraz których nie dało się uzasadnić rozpoznaniem 
z I i II osi. Okresy polepszenia samoopieki u pacjentki 
pokrywają się regularnymi wizytami u lekarza diabe-
tologa oraz psychoterapeuty, natomiast porzucenie 
samoopieki, nawraca po 2-3 tygodniowych przerwach 
od ostatniego spotkania ze specjalistą. Otwiera 
to pytanie, o znaczenie relacji dla zaangażowania 
w samoopiekę. Zaproponowano konceptualizację 
zgodą z Teorią EMS i Trybów Schematów, z uwagi 
na obecność T1DM we wczesnym dzieciństwie, 
kiedy to najczęściej dochodzi do utworzenia się EMS 
w kontekście relacji z innymi. W zebranym wywiadzie 
pojawiły się kluczowe dla powstawania schematów 
wydarzenia: choroba psychiczna rodzica, parentyfika-
cja, traumatyczne hospitalizacje oraz izolacja rówie-
śnicza w okresie dorastania. Pacjentka wypełniła 
zestaw kwestionariuszy YSQ-S3 i SMI. Dominujące 

Problem presentation: This case study presents 
the application of J. Young’s early maladaptive 
schema theory (EMS) and schema therapy (ST) 
in the conceptualisation and treatment of recurrent 
self-care problems, in an individual with chronic 
type 1 diabetes mellitus (T1DM). The case report 
represents the current challenges of diabetology 
and raises the question of the potential application 
of ST in the area of metabolic diseases, which require 
continuous engagement in health-oriented activities.

Conceptualisation of the problem and interven-
tions used: A 25-year-old female patient presented 
to a psychotherapist because of recurrent difficul-
ties in self-care in T1DM, for which she has been 
treated with insulin therapy since the age of 4 years. 
The patient’s treatment history included a CBT-E 
programme, used to treat an eating disorder that 
occurred in early adulthood. Despite the completed 
psychotherapy, the patient reported a recurrence 
of T1DM self-care problems after some time: avoid-
ance of sugar measurements and intuitive insulin 
administration, which the patient could not explain 
and which could not be substantiated by Axis I and II 
diagnoses. Periods of improvement in the patient’s 
self-care coincide with regular visits to the diabetol-
ogist and psychotherapist, while the abandonment 
of self-care, recurs after 2-3 week intervals since 
the last meeting with the specialist. This opens 
the question of the importance of the relationship 
for the commitment to self-care. A conceptualisation 
in line with EMS Theory and Schema Modes was 
proposed, given the presence of T1DM in early child-
hood, when EMS is most often formed in the context 
of relationships with others. Key events for schema 
formation emerged in the collected interview: paren-
tal mental illness, parentification, traumatic hospi-
talizations and peer isolation during adolescence. 
The patient completed a set of YSQ-S3 and SMI 
questionnaires. Dominant patterns: Emotional 
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schematy: Zahamowanie Emocjonalne (5,2), Samo-
poświęcenie (4,4) i Porzucenie (4,6) i Poszukiwanie 
Aprobaty (3,8). Tryby Schematów: Niezdyscyplino-
wane (bardzo wysokie) i Wrażliwe Dziecko (wysokie), 
Rodzic Karzący i Wymagający (wysoki) oraz Tryby 
Radzenia Sobie: Odłączony Samoukoiciel (bardzo 
wysoki), Znęcanie Się i Atak (bardzo wysoki), Uległy 
Poddany i Odłączony Obrońca (wysoki). 

Uzyskane wyniki pozwalają na złożoną konceptu-
alizację problemu z samoopieką w T1DM, którego 
głównym podłożem są EMS z obszaru Koncentracji 
na innych i schematu Zahamowania Emocjonalnego, 
które kształtowały i wzmacniały się równolegle do 
Schematu Porzucenia w relacjach z dzieciństwa. 
W toku regularnej terapii, działając w trybie Uległego 
Poddanego, z aktywnym Wrażliwym Dzieckiem 
pacjentka zabezpiecza więź z innymi, podążając za 
schematem Samopoświęcenia, Aprobaty i Zahamowa-
nia Emocjonalnego. Poza terapią i leczeniem diabeto-
logicznym, istotne stają się inne wyznaczniki aprobaty, 
które odsuwają samoopiekę na dalszy plan. Porzucenie 
leczenia, aktywuje Tryby Krytyczne: Wymagającego 
Krytyka i Krytycznego Krytyka, rezonujące z Wraż-
liwym i Niezdyscyplinowanym Dzieckiem, których 
jedynym sposobem łagodzenia staje się Odłączenie 
lub bunt wyrażony aktywnym trybem Ataku. Na tym 
etapie pacjentka rezygnuje trwale z samoopieki oraz 
zgłasza trudność w rozumieniu przeżywanych emocji 
i motywacji stojących za decyzjami. 

Za porozumieniem z pacjentką, wdrożono cotygo-
dniową ST, rozszerzoną o zagadnienia związane 
z Trybami Schematów. Poza konceptualizacją, 
dodatkowym uzasadnieniem i podstawą dla terapii 
stały się satysfakcjonujące doniesienia z badań nad 
zastosowaniem ST w cukrzycy typu 2 (Khoshnood 
i in., 2015) i chorobach przewlekłych, nastawionych na 
ciągłą samoopiekę (Hokmabadi i in., 2020). Materiały 
edukacyjne dla pacjenta wykorzystane do terapii 
pochodziły z wybranych rozdziałów Programu Zmiany 
Sposobu Życia (Young i Klosko, 2012) i podręcznika 
Emocjonalne Pułapki Przeszłości (Jackob i in., 2020). 

Monitorowanie zmian i wyniki pracy: Z uwagi na 
trwający proces terapii, w maju przedstawione będą 
pierwsze efekty pracy, poza konceptualizacją i psy-
choedukacją. Cele przyjęte do terapii: powrót do 
samoopieki, mierzony ilością wykonywanych pomia-
rów tygodniowo i regulacja dysfunkcjonalnych trybów 
schematów i wzmocnienie Zdrowego Dorosłego, 
mierzone na skali SMI. 

Wnioski: Zastosowana konceptualizacja oparta o EMS 
i koncepcje Trybów Schematów, okazała się bardzo 
pomocna w rozumieniu złożonych mechanizmów, 
jakie stoją za samoopieką w T1DM pacjentki. Teoria 

Inhibition (5.2), Self-Sacrifice (4.4) and Abandonment 
(4.6) and Approval Seeking (3.8). Schema Modes: 
Undisciplined (very high) and Vulnerable Child (high), 
Punishing and Demanding Parent (high) and Coping 
Modes: Disengaged Self-Schemer (very high), Bul-
lying and Attack (very high), Submissive Surrender 
and Disengaged Defender (high).

The results obtained allow a complex conceptualiza-
tion of the self-care problem in T1DM, whose main 
substrate is the EMS from the area of Focus on Oth-
ers and the Emotional Inhibition schema, which were 
shaped and reinforced in parallel to the Abandonment 
schema in childhood relationships. In the course 
of regular therapy, acting in the Submissive Sub-
missive mode, with an active Sensitive Child, 
the patient secures the bond with others, following 
the Self-Sacrifice, Approval and Emotional Inhibi-
tion schema. In addition to therapy and diabetes 
treatment, other determinants of approval become 
important and push self-care into the background. 
Abandoning treatment, activates Critical Modes: 
Demanding Critic and Critical Critic, resonating with 
the Sensitive and Undisciplined Child, whose only 
means of mitigation becomes Disengagement or 
rebellion expressed by the active Attack mode. At this 
stage, the patient permanently abandons self-care 
and reports difficulty in understanding the emotions 
experienced and the motivations behind decisions.

By agreement with the patient, weekly ST was 
implemented, expanded to include issues related 
to Schema Modes. In addition to the conceptual-
isation, satisfactory research reports on the use 
of ST in type 2 diabetes (Khoshnood et al., 2015) 
and chronic diseases focused on continuous self-care 
(Hokmabadi et al., 2020) became an additional ration-
ale and basis for the therapy. The patient education 
materials used for therapy were drawn from selected 
chapters of the Lifestyle Change Programme (Young 
and Klosko, 2012) and the textbook Emotional Traps 
of the Past (Jackob et al., 2020).

Monitoring change and work outcomes: Due 
to the ongoing therapy process, the first outcomes 
of the work, beyond conceptualisation and psycho-
education, will be presented in May. Goals adopted 
for the therapy: return to self-care, measured by 
the number of measurements taken per week 
and regulation of dysfunctional schema modes 
and strengthening of the Healthy Adult, measured 
on the SMI scale.

Conclusions: The applied conceptualisation based 
on EMS and the concepts of Schema Modes, proved 
to be very helpful in understanding the complex 
mechanisms behind self-care in T1DM patients. 
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ukazała obszary ważne do poruszenia w terapii – role 
więzi i wpływu ważnych innych na leczenie i zdro-
wie. Terapia schematów wydaje się interesującym 
kierunkiem, dla osób mierzących się z nawracającymi 
trudnościami w leczeniu choroby przewlekłej jak 
cukrzyca. Celem niniejszego opracowania przypadku, 
jest inspiracja badaczy i praktyków, do szerszego 
spojrzenia na potencjał koncepcji Younga w obszarach 
psychologii zdrowia.

The theory revealed areas important to address 
in therapy – the roles of connectedness and the influ-
ence of significant others on treatment and health. 
Schema therapy seems to be an interesting direction 
for people facing recurrent difficulties in managing 
a chronic disease like diabetes. The aim of this case 
study, is to inspire researchers and practitioners, 
to look more broadly at the potential of Young’s 
concept in the areas of health psychology.

Open paper 2. Terapia Przegląd niefarmakologicznych metod leczenia koszmarów sennych 
ze szczególnym uwzględnieniem techniki świadomego śnienia
A review of non pharmacological methods of treating nightmares with special highlight of lucid 
dreaming techniques

Mgr Filip Zmysłowski 
zmyslowski.filip@gmail.com

Koszmary senne są zjawiskiem powszechnym, 
w większości przypadków niespełniającym kryterium 
patologii, jednak częstotliwość ich występowania jest 
wyższa w przebiegu wielu zaburzeń psychicznych, 
m.in. depresji, schizofrenii, niektórych zaburzeń 
lękowych czy osobowości. Pojawiają się jako jedno 
z kryteriów diagnostycznych zaburzenia stresowego 
pourazowego, mogą też stanowić samodzielne 
zaburzenie psychiczne, w ICD-11 oznaczone kodem 
7B01.2. 

Zdecydowana większość marzeń sennych, których 
szczególnym rodzajem są koszmary senne występuje 
w trakcie fazy snu REM (rapid eye movement). Jakkol-
wiek brakuje pełnej zgody co do roli jaką wspomniana 
faza snu pełni, jedną z przypisywanych jej adaptacyj-
nych funkcji jest wygaszanie wspomnień lękowych.

W trakcie wystąpienia opisane zostaną zjawiska 
marzeń i koszmarów sennych oraz ich potencjalna rola 
w regulowaniu emocji, opierając się na przeglądzie 
literatury przedstawione zostaną aktualnie wyko-
rzystywane, niefarmakologiczne metody leczenia 
koszmarów sennych oraz ich skuteczność. Szczególna 
uwaga zostanie poświęcona Imagery Rehearsal The-
rapy (IRT) oraz jej zmodyfikowanej wersji bazującej na 
wykorzystaniu techniki świadomego śnienia – Lucid 
Dreaming Therapy (LTD). 

Świadome śnienie, pomimo że pojawia się w literatu-
rze od kilkudziesięciu lat, ze względu na swoją cha-
rakterystykę wciąż pozostaje zjawiskiem stosunkowo 
słabo zbadanym. W trakcie wystąpienia zaprezento-
wany zostanie aktualny stan badań dotyczący tego 
zjawiska wraz z propozycją jego dalszych implikacji 
w leczeniu koszmarów sennych.

Nightmares are a common phenomenon, in most cases 
not meeting the criterion of pathology, but the fre-
quency of their occurrence is higher in the course 
of many psychiatric disorders, including depression, 
schizophrenia, some anxiety disorders or personal-
ity disorders. They appear as one of the diagnostic 
criteria of post-traumatic stress disorder, and may 
also constitute an independent psychiatric disorder, 
coded 7B01.2 in the ICD-11.

The vast majority of dreams, of which nightmares are 
a particular type, occur during the REM (rapid eye 
movement) sleep phase. Although there is no com-
plete consensus on the role that this phase of sleep 
plays, one of the adaptive functions attributed to it 
is the extinction of fear memories.

The presentation will describe the phenomena 
of dreams and nightmares and their potential 
role in the regulation of emotions, based on a lit-
erature review it will present the currently used 
non-pharmacological methods of treatment of night-
mares and their effectiveness. Special attention will 
be paid to Imagery Rehearsal Therapy (IRT) and its 
modified version based on the use of conscious 
dreaming technique – Lucid Dreaming Therapy (LTD).

Although conscious dreaming has appeared in the lit-
erature for several decades, due to its characteristics 
it still remains a relatively poorly researched phe-
nomenon. During the presentation, the current state 
of research on this phenomenon will be presented 
together with a proposal of its further implications 
for the treatment of nightmares.
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Open paper 3. Czatbot terapeutyczny jako narzędzie wspierające terapię 
poznawczo-behawioralną
Open paper 3. Therapeutical chatbot as a supporting tool in cognitive-behavioral therapy

Stanisław Karkosz1, dr hab. Jarosław Michałowski1, Norbert Szczepaniak2, dr Katarzyna Sanna1, dr Barbara Konat3

1 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 2 Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1 SWPS University of Social Sciences and Humanities, 2 Special Purpose Vehicle of Poznań University of Economics, 
3 Adam Mickiewicz University of Poznań 
skarkosz@swps.edu.pl

Czatboty to aplikacje mające na celu automatyczne 
dostarczanie różnego rodzaju usług (np. informacji) 
dzięki komunikowaniu się z użytkownikami poprzez 
interfejs tekstowy. W krajach anglojęzycznych 
z powodzeniem stosuje się czatboty do wspierania 
terapii. Badania potwierdziły, iż wśród rozwiązań 
stosujących internetowo wspieraną terapię poznaw-
czo- behawioralną (iCBT) terapia przy użyciu bota jest 
najskuteczniejsza. W Polsce nie funkcjonują takie 
rozwiązania, co może wynikać z poziomu skompliko-
wania składni języka polskiego. Potencjalnie opraco-
wanie takiej technologii w języku polskim mogłoby 
odpowiedzieć na potrzeby młodzieży i młodych 
dorosłych w Polsce. 

Celem prezentacji jest przedstawienie funkcjonal-
ności, historii rozwoju oraz wyników badań walida-
cyjnych Fido – polskiego czatbota, którego celem 
jest wspieranie psychoterapii. Ponadto prezentacja 
pokaże dalsze możliwości rozwoju terapii poznawczo-
-behawioralnej wspieranej aplikacją. 

Fido stosuje mechanizmy przetwarzania języka 
naturalnego, aby identyfikować zniekształcenia 
poznawcze i modyfikować je poprzez dialog sokra-
tejski. Ponadto wykrywa myśli samobójcze, aby 
przekierowywać użytkownika do telefonu zaufania 
w przypadku podejrzenia zagrożenia życia. Innym 
kluczowym elementem działania Fido jest psycho-
edukacja, umożliwiająca zapoznanie się z zagad-
nieniami terapii poznawczo-behawioralnej. Kolejne 
jego funkcje są obecnie rozwijane, docelowo będzie 
jeszcze rozbudowany o mechanizmy wykorzystujące 
psychologię pozytywną, jak i panel terapeuty, który 
umożliwi ścisłą i zgodną z kontraktem terapeutycz-
nym współpracę czatbota i terapeuty w przypadku 
wykorzystywania aplikacji w terapii. 

Sam czatbot nie zastąpi terapeuty, jednakże 
docelowo ma dostarczać podstawowego wsparcia 
osobom indywidualnym oraz wspierać proces tera-
peutyczny. Próba zbudowania takiego narzędzia jest 
odpowiedzią na niską kondycję i profilaktykę zdrowia 
psychicznego w Polsce. Fido będzie dostępny 24 
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, wszędzie 

Chatbots are applications that aim to automate 
delivery of various services, using text interface 
to communicate with users. In native English speaking 
countries chatbots are successfully used to support 
psychotherapy. Research confirmed that using bots 
substantially increased the efficiency of internet-sup-
ported Cognitive Behavioral Therapy (iCBT). There 
are no such solutions in Poland, which may be due 
to very high complexity of Polish language inflection. 
Potentially, developing such technology in the Polish 
language could significantly improve access to mental 
health services of youth and young adults in Poland, 
which now is far from sufficient. 

The aim of the talk is to present functionalities, 
development processes and the results of validity 
research of the Polish mental health chatbot, called 
Fido, that aims to support psychotherapy and indi-
vidual mental health. Additionally, the presentation 
will provide an insight into perspectives in a field 
of app-supported cognitive-behavioral therapy. 

Fido uses Polish language processing mechanisms, 
to identify cognitive biases and help modify them 
with socratic questioning. Furthermore, it recognises 
suicidal thoughts and redirects users to the helpline 
in case of potential life endangerement. Another 
crucial element of the chatbot is psychoeducation 
about the elementary aspects of cognitive-behavioral 
therapy and mental health. More functionalities are 
currently in development, e.g. positive psychology 
techniques, and a therapist’s panel, which will 
allow for a structuralized patient-chatbot-therapist 
cooperation. 

Chatbots won’t replace therapists, however ultimately 
they can provide basic support to individual people 
and make the therapeutic processes more efficient. 
Attempting to build such a tool is our answer to a very 
difficult access to psychotherapy and mental health 
prophylaxis in Poland. Fido will be accessible 24/7, 
everywhere and anyytime, and will be able to make 
therapy more effective, while facilitating the thera-
pist’s work. Research abroad shows that supporting 
therapy with digital products may reduce patient 
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tam i wtedy gdy potrzebne będzie wsparcie. Będzie 
mógł również ułatwiać prowadzenie psychoterapii. 
Badania prowadzone za granicą wykazują, że uży-
cie aplikacji w procesie terapii zmniejsza dropout 
pacjentów i zwiększa skuteczność terapii, zatem 
potencjalnie Fido może stać się bardzo atrakcyjnym 
narzędziem dla terapeutów. 

Istotnym elementem rozwoju Fido jest regularna 
kontrola empiryczna jego skuteczności. Czatbot 
jest testowany pod wieloma aspektami, takimi jak 
interakcja z użytkownikami czy skuteczność redukcji 
symptomów lękowo-depresyjnych w grupie subkli-
nicznej. Planowane jest również badanie kliniczne, 
w którym skuteczność wsparcia w pracy z terapeutą 
zostanie przetestowana w grupie młodzieży w trakcie 
psychoterapii środowiskowej. 

dropout and enhance therapy efficiency greatly, 
thus potentially Fido may become a valuable tool 
for therapists. 

The validated efficacy is an important advantage 
of Fido – its various aspects are tested, such as quality 
of interaction with users or effectiveness in reducing 
anxiety and depressive symptoms in subclinical trials. 
Clinical trials are also planned.

Open paper 4. Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i zaburzeń osobowości 
z wykorzystaniem podejścia dual focus. Studium przypadku
Open paper 4. Therapy of substance abuse and personality disorders using a dual focus 
approach. A case study

dr Maria Napierała
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Zakład Zdrowia Psychicznego
Karol Marcinkowski Medical University in Poznań, Department of Psychiatry, Department of Mental Health
maria.napierala@op.pl

Prezentacja problemu: Terapia schematów J. Younga 
została empirycznie potwierdzoną metodą leczenia 
zaburzeń osobowości (m.in. Farell, Shaw, Webber 
2009). W ostatnich dziesięcioleciach rekomendowano 
jej stosowanie głównie przy mniejszym nasileniu 
objawów klinicznych z tzw. osi I. 

Niedawno zaczęto rozważać równoczesne skupianie 
się na leczeniu objawów klinicznych z osi I oraz pro-
blemów wynikających zaburzeń osobowości, które 
często współwystępują z uzależnieniem od substancji 
psychoaktywnych (Knapík, Slancová 2020). Wyrazem 
tego jest między innymi tzw. terapia dwukierunkowa 
(ang. dual focus schema therapy DFST), która integruje 
pracę nad objawami zespołu uzależnień oraz niea-
daptacyjnymi utrwalonymi wzorcami zachowania, 
myślenia i odczuwania, a także sposobów radzenia 
sobie z nimi (Ball 1998, 2007; Ball and Cecero 2001). 

W referacie zaprezentowany zostanie opis terapii 
pacjenta z rozpoznaniem zespołu uzależnień od 
substancji psychoaktywnych oraz zaburzeniem 
osobowości. 

Konceptualizacja problemu i zastosowane interwen-
cje: konceptualizacja problemów pacjenta dokonana 

Presentation of the problem: Young’s schema therapy 
has been empirically validated as a treatment for 
personality disorders (e.g. Farell, Shaw, Webber 2009). 
In recent decades, it has been recommended mainly 
for less severe clinical symptoms from the so-called 
Axis I.

More recently, a simultaneous focus on treating Axis 
I clinical symptoms and problems resulting from person-
ality disorders, which often co-occur with psychoactive 
substance dependence, has begun to be considered 
(Knapík, Slancová 2020). One expression of this 
is the so-called dual focus schema therapy (DFST), 
which integrates work on symptoms of the addiction 
syndrome and maladaptive fixed patterns of behaviour, 
thinking and feeling, as well as ways of coping (Ball 
1998, 2007; Ball and Cecero 2001).

This paper will present a description of the therapy 
of a patient diagnosed with substance abuse syn-
drome and a personality disorder.

Problem conceptualisation and interventions used: 
The conceptualisation of the patient’s problems was 
based on the DFST. A plan of 24 sessions was applied 
focusing on reducing substance use and identifying 
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została w oparciu o DFST. Zastosowano plan 24 sesji 
skoncentrowanych na zmniejszeniu używania sub-
stancji oraz rozpoznaniu wczesnych nieadaptacyjnych 
schematów i sposobów radzenia sobie za pomocą 
unikania oraz nadkompensacji. 

Monitorowanie zmian: za pomocą dziennika głodu 
oraz Young Schema Questionnaire-Short Form. 

Wyniki pracy: w okresie omawianego czasu leczenia 
pacjent zaprzestał używania kokainy, zmniejszył uży-
wanie alkoholu oraz wprowadził alternatywne wobec 
stosowanych sposobów radzenia sobie zachowania. 

Wnioski: Terapie dwukierunkowe nie są jeszcze 
wystarczająco potwierdzone empirycznie. Dotych-
czasowe badania pokazują, że można rozważyć ich 
stosowanie u pacjentów z rozpoznaniem zespołu 
uzależnień i zaburzeń osobowości oraz innych proble-
mów emocjonalnych, które hipotetycznie kojarzone 
są z wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami.

early maladaptive patterns and ways of coping 
through avoidance and overcompensation.

Monitoring of change: using a craving diary and Young 
Schema Questionnaire-Short Form.

Results of work: during the period of treatment 
discussed, the patient ceased cocaine use, reduced 
alcohol use, and introduced alternative coping behav-
iours to those used.

Conclusions: Two-way therapies are not yet suffi-
ciently empirically validated. Studies to date show 
that they can be considered for use in patients 
diagnosed with addiction and personality disorders 
and other emotional problems hypothesised to be 
associated with early maladaptive patterns.

Open paper 5. Terapia schematów w leczeniu pacjentów detencyjnych o antyspołecznej 
strukturze osobowości. Skuteczność i metody postępowania
Open paper 5. Schema Therapy in treating detention patients with antisocial personality 
structure. Effectiveness and methods of treatment

Magdalena Oleśniewicz
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Psychologii 
Humanitas University in Sosnowiec, Institute of Psychology
ma.olesniewicz@gmail.com 

Autorka przedstawia modyfikację terapii poznawczo-
-behawioralnej pod postacią tzw. Terapii Schematu 
i jej zastosowanie w leczeniu zaburzeń osobowości 
antyspołecznej w środowisku kryminalnym, której 
empiryczne dowody skuteczności zostały częściowo 
potwierdzone. Przytacza możliwe interwencje 
terapeutyczne i korekcyjne, które mogą ograniczyć 
społeczne szkody kryminalne u tej grupy pacjen-
tów. Wskazuje na różnice i pewne modyfikacje 
w terapii schematów u tej grupy pacjentów, przytacza 
też konkretne techniki i narzędzia pracy, nakreślając 
przy tym pewne istotne kwestie i zalecenia oraz 
ograniczenia. 

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostanie 
również studium przypadku. 

The author presents a modification of cognitive-be-
havioural therapy in the form of so-called Schema 
Therapy and its application in the treatment of 
personality disorders antisocial personality disorder 
in a criminal environment, which empirical evidence 
of effectiveness has been partially confirmed. He 
cites possible therapeutic and corrective interven-
tions that can reduce social criminal damage in this 
group of patients. Points out differences and some 
modifications in the treatment of schemas in this 
group of patients, and cites specific techniques and 
working tools, while outlining some important issues 
and recommendations as well as limitations.

The presentation will also include a case study.
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Celem wystąpienia jest przedstawienie nowego 
modelu konceptualizacji problemów pacjenta 
w terapii poznawczo-behawioralnej, opartego na 
wyodrębnieniu i metodycznym zastosowaniu kon-
tekstów idiograficznego, nomotetycznego, odkrycia 
i uzasadniania podczas jego konstruowania. 

Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej 
to złożony proces budowania modelu ujęcia zindywi-
dualizowanych problemów pacjenta w języku teorii. 
Od jej precyzyjności zależą w dużej mierze możliwości 
zbudowania adekwatnego planu terapii. Autorzy 
zajmujący się konceptualizacją są na ogół zgodni 
co do tego, że powinna ona być przede wszystkim 
praktycznie użyteczna. Istnieją natomiast różnice 
zdań w kwestii tego, jak ten efekt uzyskiwać. Według 
mnie klarowność konceptualizacji połączoną z jej 
praktyczną użytecznością, można uzyskać poprzez 
wyraźne oddzielenie na jej poszczególnych etapach 
poziomu znaczenia kontekstów idiograficznego 
i nomotetycznego oraz odkrycia i uzasadniania, 
a następnie ich metodycznego wykorzystania do 
efektywnego procesu budowania rozumienia pro-
blemów pacjenta. 

Kontekstowe ujęcie budowania konceptualizacji 
usprawnia osiąganie zasadniczego jej celu, czyli zin-
tegrowania w spójny konstrukt informacji o pacjencie 
jako indywiduum z wiedzą na temat psychopatologii, 
rozumienia zjawisk psychicznych i procedur terapeu-
tycznych, dzięki czemu konceptualizacja zwiększa 
swoją praktyczną użyteczność.

The aim of this workshop is to present a new model 
for conceptualizing patient problems in cognitive 
behavioural therapy, based on the extraction 
and methodical application of the idiographic, nomo-
thetic, discovery and justification contexts during its 
construction. 

Conceptualization in cognitive behavioral therapy 
is the complex process of building a model to capture 
the patient’s individualized problems in theoretical 
terms. The ability to construct an adequate treat-
ment plan depends to a large extent on its precision. 
Authors working on conceptualization generally agree 
that it should first and foremost be practically useful. 
However, the opinions on how to achieve this effect 
largely differ. In my opinion, the clarity of conceptual-
ization, combined with its practical usefulness, can be 
achieved by clearly separating at its different stages 
the levels of meaning of the idiographic and nomo-
thetic contexts and of discovery and justification, 
and then applying them methodically for an effec-
tive process of building an understanding of patient 
problems. 

A contextualized approach to the building of con-
ceptualization facilitates the achievement of its 
fundamental purpose, that is, to integrate into 
a coherent construct information about the patient 
as an individual with knowledge of psychopathology, 
understanding of psychic phenomena and therapeu-
tic procedures, so that conceptualization increases 
its practical applicability.

Open paper 6. Kontekstowe podejście do budowania konceptualizacji w ujęciu 
poznawczo-behawioralnym
Open paper 6. A contextual approach to building conceptualisation  
in a cognitive-behavioural paradigm

Wojciech Stefaniak
Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO w Warszawie
INTEREGO Centre for Cognitive and Schema Therapy in Warsaw 
wpstefaniak@wp.pl
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Projekt „Superwizja ma znaczenie”

Projekt „Superwizja ma znaczenie” 
Podsumowanie 3 edycji

Idea

Celem projektu „Superwizja ma znaczenie” jest propagowanie dobrej praktyki korzystania z superwizji 
wśród terapeutów PTTPB oraz stworzenie możliwości kontaktu pomiędzy superwizorami pracującymi 
w różnych miastach Polski i terapeutami poznawczo-behawioralnymi poszukującymi superwizji. Projekt 
jest skierowany zarówno do certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych jak i tych pozo-
stających jeszcze w szkoleniu przygotowującym do uzyskania certyfikatu PTTPB. Na projekt składają się 
comiesięczne, nieodpłatne superwizje w małych grupach w różnych miastach Polski (także w formie online).

Co się dotąd wydarzyło?

W czerwcu 2022 zakończymy trzecią edycję projektu. Spotykaliśmy się i łączyliśmy się online z super-
wizantami w całej Polsce, od Gdyni po Kraków i od Białegostoku po Wrocław. Podczas dotychczasowych 
edycji projektu:
• odbyło się 29 superwizji grupowych,
• w programie wzięło udział 17 superwizorek i superwizorów,
• z programu skorzystało 96 terapeutek i terapeutów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim superwizorkom i superwizorom za dotychczasowe zaangażowanie w tę 
ideę, dzielenie się swoimi umiejętnościami i przyczynianie się do prowadzenia terapii poznawczo behawio-
ralnej wysokiej jakości!
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Sekcja Dialogu Motywującego PTTPB

Czym jest dialog motywujący?

„Dialog motywujący to oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się, zwracający 
szczególną uwagę na język zmiany. Ma on w zamierzeniu umocnić osobistą motywację i zobowiązanie 
do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie i zbadanie u osoby jej własnych powodów do zmiany 
w atmosferze akceptacji i współczucia (troski)” (Miller, Rollnick, 2014).

Dlaczego łączyć dialog motywujący i terapię poznawczo-behawioralną?

Włączenie dialogu motywującego do terapii poznawczo-behawioralnej może poprawiać skuteczność terapii 
poprzez:

• zwiększenie zaangażowania w terapię (np. realizacja zadań między sesjami, stosowanie metod TPB),

• zwiększanie wiary w możliwość poprawy w wyniku terapii,

• przezwyciężanie tzw. „oporu” w terapii (w tym także „wypadania” z terapii),

• zwiększenie poczucia własnej skuteczności,

• wydłużenie czasu utrzymywania się efektów terapii (Aviram, Westra, 2011; Riper i in., 2014; Westra, 
Constantino, Antony, 2015; Westra i Dozois, 2006)

Z przeglądu 70 lat badań nad skutecznością psychoterapii różnych nurtów – 8 terapeutycznych umiejętności 
zwiększających skuteczność psychoterapii (trafna empatia, akceptacja, bezwarunkowa wartość (positive 
regard), autentyczność, ukierunkowanie, nadzieja, wydobywanie oraz udzielanie informacji i rad); prawie 
wszystkie w/w umiejętności obecne w DM (Miller i Moyers, 2021).
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Cele Sekcji Dialogu Motywującego

• włączanie dialogu motywującego do terapii poznawczo-behawioralnej w Polsce i propagowanie doświad-
czeń klinicznych oraz badań w tym zakresie;

• wspieranie terapeutów poznawczo-behawioralnych w posługiwaniu się dialogiem motywującym, tworzenie 
płaszczyzny do wymiany doświadczeń;

• wspomaganie i prowadzenie inicjatyw oraz projektów naukowo-badawczych służących rozwojowi dialogu 
motywującego w powiązaniu z terapią poznawczo-behawioralną.

Krótka historia działalności Sekcji

• Sekcja Dialogu Motywującego PTTPB została powołana 03.05.2018r. decyzją Zarządu PTTPB na wniosek 
Członków-Założycieli. Byli to: Małgorzata Adamczyk-Zientara, Anna Derwich, Iga Jaraczewska, Katarzyna 
Kaszek-Idźkowska, Beata Kita, Dominik Meinhart-Burzyński (zm. 05.02.2021r.), Aleksandra Wilkin-Day;

• Pierwsze zebranie Sekcji - 04.07.2018 r.; odbyło się 12 zebrań Sekcji i 3 głosowania internetowe;

• Dotychczasowe działania: kontakt z Zarządem PTTPB i opracowywanie materiałów promujących sekcję 
na stronie Towarzystwa, propagowanie publikacji dotyczących łączenia DM i TPB (książka Naar i Safren 
„Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna” WUJ, 2020), korespondencja z GWP ws. ade-
kwatnego stosowania terminologii dot. DM w publikacjach wydawanych w Polsce, patronat konferencji 
organizowanej przez AMiE „Skuteczni psychoterapeuci – umiejętności terapeutyczne wzmacniające 
efekty psychoterapii” 17.06.2021r. z udziałem prof. Williama Millera, twórcy dialogu motywującego.

• W dniu 14.01.2022 r. Sekcja przeprowadziła pro bono szkolenie online dla psychoterapeutów (członków 
PTTPB) pt. “Wprowadzenie do dialogu motywującego”. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem – 
w krótkim czasie zgłosiło się 107 osób, ostatecznie w całości szkolenia wzięło udział 98 z nich. Dobrowolne 
darowizny od uczestników były przekazywane na jeden z dwóch celów wskazanych przez żonę naszego 
zmarłego kolegi Dominika Meinharta-Burzyńskiego.

Jak dołączyć do Sekcji?

Szersze informacje nt. Sekcji oraz możliwości włączenia się do działań jako jej członek na stronie: https://
www.pttpb.pl w zakładce SEKCJE. Email Sekcji: sekcja.dm@pttpb.pl.

Zapraszamy! :)



The Annual Congress of the European Association 
for Behavioural and Cognitive Therapies

Registration is now open 

Congress Keynotes
A treatment model for anxiety in youth transitioning to adulthood

Anne Maria Albano, Columbia University, NY, USA 
Use of the Internet to provide CBT  in 2022

Gerhard Andersson, Linköping University, Sweden
A self-practice/self-reflection (SP/SR) workshop 

James Bennet-Levy, University of Sydney, Australia and Tobyn Bell, ,UK
Relapse prevention for depression: Preventive Cognitive Therapy

Claudi Bockting, University of Amsterdam, the Netherlands
Training Emotion Regulation in Children & Adolescents

Laura Wante and colleagues, Ghent University, the Netherlands 
How to tackle persistent fatigue

Trudie Chalder, King’s College London
Effective Strategies to Work with Negative Thinking in Depression

Keith Dobson, University of Calgary, Canada
The Unified Protocol: Treatment of Emotional Disorders

Todd Farchione, Boston University, USA
  Exploring attachment and caring behaviour in CBT

Paul Gilbert, University of Derby
Cognitive Therapy for Psychosis:  Back to Basics

Tony Morrison, University of Manchester, UK
Somatic symptoms in psychopathology

Omer van den Bergh, Leuven Belgium & Michael Witthöft, Mainz, Germany
Using Imagery Techniques to Help People with PTSD

Kerry Young, Woodfield Trauma Service, London, UK

It is  time for you to plan to come to Barcelona and join us for 
EABCT’s Annual Congress.  By September Europe will once 
again be open and the travel restrictions that have impacted 
on our Congresses for the past 2 years will be over so we can 
welcome you to Barcelona. If you cannot join us in person you 
will have the opportunity to participate in a major part of the 
programme which will be available online.
The programme is now developing and you can keep up-to-
date with progress by visiting the website and signing up for 
regular updates   

                                Register at EABCT2022.org

......and we will love 
to see you in person   

in Barcelona 
in September

Pre-congress workshops 7th September

....and if you are in 
Barcelona  in person 
then don’t miss the 
Congress Beach 
Party

Early bird ends on 22nd June

Anne Maria Albano, Columbia University, NY, USA  
Adolescents and Emerging Adults:  Profiles, Risks and Clinical Opportunities
Gerhard Andersson, Linköping University, Sweden
Internet-delivered CBT: state of the art and future challenges
James Bennet-Levy, University of Sydney, Australia 
Personal Practice: Rethinking Strategies how we Train and Develop as 
Claudi Bockting, University of Amsterdam, the Netherlands
A (wo)man is not alone on an island: the sustainability of our interventions 
Caroline Braet, Ghent University, the Netherlands 
Integrating emotion regulation training in the treatment of adolescents
Trudie Chalder, King’s College London, UK
Interventions for persistent symptoms: transdiagnostic or symptom focused 
Ioana Cristea, University of Pavia, Italy
Shifting psychotherapy research from brands & categories to active ingredients
Keith Dobson, University of Calgary, Canada
Re- thinking the future: Strategies to maximize the global impact of the CBTs
Todd Farchione, Boston University, USA
Neuroticism in Psychological Treatment: A Unified Transdiagnostic Approach
Paul Gilbert, University of Derby, UK
Compassion as an integrative process in psychotherapy’
Emily Holmes, Karolinska Institutet, Sweden
Rethinking and Revisualising
Tony Morrison, University of Manchester, UK
Can CBT for psychosis be safe and effective without medication?
Omer Van den Bergh, Leuven, Belgium
Somatic complaints and the Body: A New Look on their Relationship.
Carmelo Vazquez, Complutense University at Madrid, Spain
Bridging the gap between positive psychology and clinical interventions:
Kerry Young, Woodfield Trauma Service, London UK
Trauma-focused treatments for PTSD in refugees and asylum seekers”



��  Akademia Motywacji i Edukacji to miejsce dla osób, które poszukują metod pracy terapeutycznej 
o potwierdzonej skuteczności i  jednocześnie chcą rozwijać umiejętności okazywania troski, 
szacunku i autonomii.

��  Szkolimy z pasją, a naszą misją jest wspieranie procesu uczenia się. Prowadzimy szkolenia 
dla psychoterapeutów, psychologów, profilaktyków, lekarzy i in. Organizujemy konferencje, 
webinary, piszemy i wydajemy książki dla profesjonalistów. 

��  Prowadzimy Poradnię AMIE, dbając o umacnianie u naszych klientów ich wewnętrznej 
motywacji i chęci do wprowadzania zmian. 

 Przyświeca nam zasada rozwijania wrażliwości społecznej. Nie jesteśmy obojętni na ludzkie 
cierpienie i od lat na szeroką skalę działamy również Pro Publico Bono. razem z uczestnikami 
naszych szkoleń wspieramy wartościową działalność organizacji pozarządowych.

 W obliczu wojny w Ukrainie we współpracy z prof. Robertem Leahym, jednym z największych 
światowych autorytetów pracy psychoterapeutycznej, dyrektorem American Institute of Co-
gnitive Therapy, stworzyliśmy i realizujemy nieodpłatnie program szkoleń „AMiE dla Ukrainy”.

 Wobec piętrzących się potrzeb udzielania wsparcia oraz sytuacji wymagających 
pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, AMiE realizuje serię szkoleń skierowanych do 
profesjonalistów, jaki i innych pomagaczy i wolontariuszy. Jedni z najwybitniejszych światowych 
psychoterapeutów i ekspertów dzielą się swoim warsztatem pracy w obliczu traumy oraz 
praktycznymi wskazówkami, jak chronić się przed wypaleniem w związku z niekończącą się 
ilością potrzeb pomocowych.

 Lista szkoleń z możliwością zapisu: 
https://amie.pl/strefa-profesjonalistow/program-amie-w-obliczu-wojny-w-ukrainie/ 

��  Proponujemy szeroki wachlarz możliwości:
• Akademię Psychoterapii TPB (z trzecią falą i Dialogiem Motywującym)
• Akademię Terapii Schematów 
• Akademię DBT 
• Kurs Superwizora-Dydaktyka 
• konferencje
• seminaria tematyczne
• superwizje indywidualne i grupowe
• staże kliniczne i terapeutyczne
• Poradnię AMIE 

��  Współpracujemy z wybitnymi ekspertami i praktykami z całego świata. Naszymi wykładowcami 
są polscy eksperci TPB i praktycy zawodu psychoterapeuty oraz światowi znawcy zawodu 
psychoterapeuty i naukowcy, m.in.: prof. William R. Miller, prof. Andrew Kuczmierczyk, prof. Ro-
bert L. Leahy i prof. Paul Salkovskis, prof. Ralf Demmel, dr. Ryan Kennedy, prof. Michaela 
Swales, prof. Michael Duffy i wielu innych.

 amie.pl   kontakt@amie.pl   536 736 001



Szkoła Psychoterapii Crescentia działa 
od 2016 roku i liczy obecnie czternaście 
równoległych edycji – w Toruniu, Szczecinie, 
Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Planujemy 
uruchomienie edycji w Gdańsku. Mimo 
dynamicznego wzrastania zależy nam na 
tym, by zachować kameralny charakter. 
Chcemy, żeby Uczestnicy czuli się swobodnie 
w swoich grupach, mieli szansę na integrację 
i wymianę doświadczeń. Rocznik liczy sobie 
poniżej trzydziestu osób i jest dzielony 
na dwie podgrupy na superwizje i zajęcia 
pracy własnej. Nasi Uczestnicy podają, że te 
ostatnie, prowadzone przez certyfikowanego 
superwizora terapii schematów ISST, są jednym 
z wielkich atutów Crescentii. 

Bardzo zależy nam na tym, aby nasi Absolwenci 
poruszali się swobodnie w wielu obszarach 
terapii poznawczo-behawioralnej, uwzględniając 
przy tym jej trzecią falę. Mamy ambicję być 
nowoczesną szkołą psychoterapii, która 
szanuje tradycję i jej osiągnięcia, a jednocześnie 
jest otwarta na nowe odkrycia i style pracy 
terapeutycznej.

Nasza oferta obejmuje wszystkie składowe 
wymagane do uzyskania certyfikatu 
psychoterapeuty PTTPB, co powoduje, że nie 
mamy tak zwanych ukrytych kosztów, a cennik 
podany w umowie przedstawia wszystkie 
opłaty z wyjątkiem egzaminu końcowego.

crescentia.pl

Uczymy
psychoterapii
szytej na miarę

SZKOŁA PSYCHOTERAPII CRESCENTIA

Kurs superwizorów

W 2022 roku Szkoła Psychoterapii Crescentia 
otwiera atestowany przez PTTPB kurs 
superwizora-dydaktyka poznawczo-
behawioralnego. Chcemy przyczynić się do 
tego, by Terapeuci mieli jak najlepsze wsparcie 
merytoryczne w swojej pracy.

Odnowienie certyfikatu PTTPB

Prowadzimy szkolenia doskonalące z różnych 
obszarów terapii poznawczo-behawioralnej, 
które liczą się do odnowienia certyfikatu 
PTTPB. Obejmuje to warsztaty adresowane do 
terapeutów pracujących z różnymi grupami 
wiekowymi oraz płatne i bezpłatne webinary. 
Dla wszystkich zainteresowanych, w tym spoza 
branży, oferujemy webinary z różnych tematów 
dotyczących zdrowia psychicznego.





czteroletnie studia podyplomowe
według europejskich standardów

potwierdzonych certyfikatami
EABCT i PTTPB oraz świadectwem

Uniwersytetu SWPS

Ponad 1100 aktualnych słuchaczy i blisko 600 absolwentów.

Jedyne w Polsce kształcenie psychoterapeutów w terapii poznawczo-behawioralnej
w formie studiów podyplomowych,

zakończone świadectwem Uniwersytetu SWPS 
zgodnym z ustawą o szkolnictwie wyższym, 

a także prowadzące do Certyfikatu PTPPB i EABCT.

Ten sam program studiów realizujemy w sześciu miastach, do których należą: 
Katowice, Poznań, Rzeszów, Sopot, Warszawa i Wrocław.

Program obejmuje współczesną psychoterapię 
osób dorosłych, dzieci i młodzieży, ponad 

200 godzin superwizji przypadków 
(w tym 100 godzin superwizji terapii dzieci i młodzieży).

Jedyne w Polsce studia, w których kształcący się
psychoterapeuci poznawczo – behawioralni

mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych,
a skuteczność prowadzonych przez nich terapii 

ma potwierdzenie empiryczne.

sppb.swps.pl

SZKOŁA PSYCHOTERAPII
POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

UNIWERSYTETU SWPS 
POD KIEROWNICTWEM

DR HAB. AGNIESZKI POPIEL I DR EWY PRAGŁOWSKIEJ



Wychodząc naprzeciw 
wyzwaniom współczesności
uzupełniliśmy program
szkolenia o terapię
problemów seksualnych

Nasz ośrodek posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczej i Behawioralnej. Oznacza to, że ukończenie szkolenia uprawnia 
do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego 
PTTPB oraz Certyfikatu EABCT (European Association For Behavioural and 
Cognitive Therapies). Blok zajęć i superwizji z zakresu seksuologii pokrywa się
z wymaganiami szkoleniowymi Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dzięki 
czemu istnieje możliwość uzyskania 300 punktów dydaktycznych w staraniach
o o Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS.

TTo, co wyróżnia Instytut Poznawczy na tle innych szkół psychoterapii to 
rozszerzony moduł poświęcony leczeniu zaburzeń seksualnych. Liczymy, że 
warsztaty, superwizje i zajęcia rozwoju własnego terapeuty w zakresie klinicznej 
praktyki seksuologicznej pozwoli uczestnikom swobodnie się poruszać w obszarze 
problemów, ale i zdrowia seksualnego pacjentów. Wychodzimy tym samym 
naprzeciw wyzwaniom, które mogą się pojawić w pracy klinicznej naszych 
Absolwentów.   

PPonadto w programie zawarte zostały zajęcia z tzw. III fali – wprowadzenie do 
terapii metapoznawczej, Mindfulness, terapia schematów. 

Obecnie szkolenie odbywa się w czterech lokalizacjach: 
Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Warszawie. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą odwiedzając naszą stronę internetową:
www.instytutpoznawczy.edu.pl



Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe TER-COGNITIVA jest ośrodkiem rekomen-
dowanym przez PTTPB. TER-COGNITIVA istnieje w Krakowie od 2007 roku, od 
roku 2011 regularnie prowadzone są tutaj czteroletnie szkolenia z zakresu terapii 
poznawczo-behawioralnej. 

Naszą misją jest kształcenie przyszłych terapeutów wyposażonych w szeroki 
wach larz metod i technik terapeutycznych. Opierając się na swoich wielo letnich 
doświadczeniach klinicznych stanowimy zespół dydaktyczny, który skupia się 
przede wszystkim na pokazywaniu zależności między wiedzą teoretyczną z za-
kresu CBT, a wiedzą proceduralną stanowiącą praktyczne zastosowanie teorii. 
Promujemy model pracy terapeutycznej opartej na rzetelnej, refleksyjnej konceptu-
alizacji dostosowanej do potrzeb indywidualnego pacjenta. 

Praca w zespole i regularna superwizja pozwalają nieustannie rozwijać kompe-
tencje kliniczne, które stanowią podstawę, tego, co chcemy przekazywać osobom 
poszerzającym pod naszym okiem swoje umiejętności terapeutyczne. Szcze-
gólnie zależy nam na tym, aby osoby chcące zostać terapeutami poznawczo-
-behawioralnymi posiadały umiejętność pracy z szerokim spektrum problemów 
klinicznych, z pacjentami zgłaszającymi się z wieloma rozpoznaniami czy choru-
jącymi przewlekle.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Magdalena Skąpska-Magdoń 
Supewizor-Dydaktyk PTTPB



Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
to pierwsza w Polsce specjalistyczna klinika  przy uniwersytecie kształcącym psychologów i psychoterapeutów. Klinikę 
wyróżnia stosowanie metod terapii, których skuteczność została potwierdzona we współczesnych badaniach naukowych. 

Naszym atutem jest współpraca specjalistów psychologów i  lekarzy oraz interdyscyplinarność w dbaniu o zdrowie psychiczne 
dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku.

Klinika prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, superwizje dla terapeutów oraz osób szkolących się 
w psychoterapii oraz metasuperwizje dla superwizorów psychoterapii.

Zespół Kliniki skupia specjalistów z całej Polski - dzięki terapii online pomoc pacjentom i superwizja dla terapeutów są możliwe
bez ograniczeń związanych z miejscem przebywania.

____________________________________________________

Niosąc pomoc w szerzeniu wiedzy na temat psychologicznych konsekwencji wojny  oraz terapii zaburzeń 
potraumatycznych, Klinika uruchomiła długofalowy program wsparcia psychologicznego i terapii PTSD metodami zalecanymi 

przez międzynarodowe standardy (NICE i APA)  - zorientowaną na traumę terapię poznawczo-behawioralną PTSD

Zespół psychoterapeutów, psychiatrów i superwizorów oraz współpracowników Kliniki zdobywał doświadczenie 
w kilkunastoletnich badaniach nad PTSD i metodami leczenia zaburzeń potraumatycznych (programy TRAKT). 

Klinika współpracuje ze specjalistami z innych krajów, między innymi z Working Group of Humanitarian Crisis w 
European Association for Behavioural and Cognitive Therapies i stowarzyszeniami zrzeszonymi w EABCT, 

w tym Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej 

_____________________________________________________

Klinika ściśle współpracuje także z psychoterapeutami kształcącymi się 
w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz 

psychoterapeutami poznawczo-behawioralnymi z innych krajów w ramach inicjatywy CBT Therapists for Ukraine
i oferuje pomoc psychologiczną osobom cierpiącym z powodu zaburzeń potraumatycznych będących skutkiem wojny.
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PWN powstało w 1951 roku i od początku swojego 
istnienia jest źródłem wiarygodnej, rzetelnej wiedzy.

Wydawnictwo Naukowe PWN to miejsce gdzie „ro-
dzą się” książki dla psychologów, psychoterapeutów, 
pedagogów, lekarzy ale również seksuologów. Nasze 
książki to nie tylko podręczniki, to również takie tytu-
ły, które są wsparciem i zapewniają wiedzą na każdym 
etapie kształcenia.

PWN ciągle poszerza półkę publikacji, mamy przyjem-
ność przedstawić książki z dziedziny psychoterapii 
par, które również zostały nagrodzone w Konkursie 
o Nagrodę Naukową im. Andrzeja Wiśniewskiego. 
To książki pisane przez psychoterapeutów dla psycho-
terapeutów. Jednak olbrzymią zaletą jest szeroki kon-
tekst ujęcia tematu w ciekawej, przystępnej formie.

Czytelnik otrzymuje książki, ze względu na wielorakość 
poglądów, nie tylko dotyczące diagnozy ale również 
prezentujące szerokie spojrzenie na psychoterapię 
w kontekście różnych podejść: systemowej, psychody-
namicznej i psychoanalitycznej, behawioralnej i po-
znawczo behawioralnej, humanistycznej skoncentro-
wanej na emocjach. Książki te porządkują i poszerzają 
wiedzę o różnorodności a jednocześnie pokazują jak 
ciekawe mogą być różnice między prezentowanymi 
systemami terapeutycznymi. To książki, które są za-
proszeniem do wędrówki jako pomocy w pracy z parą.

www.ksiegarnia.pwn.pl
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