Wrocław, 17.08.2022
Szanowni Państwo,
Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się w środę,
7.09.2022 w siedzibie OT PTP Wrocław - Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu. Pierwszy termin zaplanowano na
godzinę 17:00, drugi termin na godzinę 17:15. Informacje o sali, w której odbędzie się
spotkanie, otrzymają Państwo w portierni.
Podczas Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PTP we Wrocławiu będą do
zrealizowania następujące cele:
1) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, które odbędzie się w dniu 25 lub 26 listopada br. (oczekujemy
ostatecznego zatwierdzenia terminu przez Zarząd Główny). Ponadto ustalenie spraw,
jakie delegaci mają wnieść pod obrady Walnego Zgromadzenia.
Trwają prace nad statutem PTP, co będzie jednym z tematów WZD. Osoby chętne
do zgłaszania uwag zapraszamy do kontaktu na adres biuro@ptpwroclaw.pl.
2) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego PTP we
Wrocławiu na kolejną kadencję. Zachęcamy do przygotowania propozycji kandydatur
i nadsyłania ich na adres biuro@ptpwroclaw.pl
3) wolne wnioski.
Przypominamy, iż prawo czynnego udziału i oddawania głosu mają Członkowie Zwyczajni
oddziału, którzy mają opłacone składki członkowskie do roku 2022 włącznie.
Przypominamy, że wysokość składki wynosi 100 zł za rok, a szczegółowe informacje na
ich temat (nr konta, tytuły przelewów) znajdą Państwo pod adresem: http://
ptpwroclaw.pl/?page_id=66. Wszelkie zapytania indywidualne dotyczące opłacanych
składek prosimy kierować do Skarbnika OT PTP Wrocław.
Dodatkowo pragniemy poinformować, że najbliższe zebranie Zarządu OT PTP Wrocław
odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu, o godzinie 16:40. Osoby chętne
do zapoznania się z pracą Zarządu, osobistego zaprezentowania się w charakterze
przyszłego członka OT PTP Wrocław w celu otrzymania rekomendacji członków
wprowadzających - członków Zarządu obecnych podczas zebrania, serdecznie
zapraszamy do przybycia na to spotkanie. Podczas zebrania będzie można również
uzyskać informacje nt. członkostwa w PTP, uaktualnić dane czy uzyskać informacje
dotyczące opłacanych składek.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej OT PTP Wrocław: http://ptpwroclaw.pl/
o r a z n a s z e g o f a n p a g e ’ a n a F a c e b o o k u : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
PolskieTowarzystwoPsychologiczneOddzialWroclawski.
Przy okazji informujemy, że strona OT PTP Wrocław działa, jednak nie jest dodatkowo
zabezpieczona. Mogą Państwo dostawać informację od przeglądarki internetowej, która
zablokuje dostęp do strony. Pojawiać się mogą następujące komunikaty: „Twoje
połączenie z tą witryną nie jest bezpieczne. (…)”. Po zignorowaniu tych komunikatów
mają Państwo dostęp do treści udostępnianych na stronie. Poza informacjami
dotyczącymi statutu, kodeksu etycznego, spraw członkowskich, znajdą Państwo
aktualności oraz informacje nt. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zapraszamy o odwiedzania nowej strony internetowej Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego pod adresem https://psych.org.pl/ oraz fanpage’a PTP na Facebooku
https://www.facebook.com/psychorgpl.
Do tych z Państwa, których adres e-mail jest prawidłowy w zasobach OT PTP Wrocław,
to zaproszenie dotrze droga elektroniczną. Tych z Państwa, którzy zechcą uzupełnić
adres e-mail i/lub inne dane, prosimy o elektroniczny kontakt na adres
biuro@ptpwroclaw.pl.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
w imieniu Zarządu OT PTP Wrocław
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