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1. Cel
Zespół ds. Kształcenia Ustawicznego Podkomisj Psychologicznej Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego organizuje i wspiera edukację, badania naukowe oraz praktyczne zastosowanie szeroko pojętej wiedzy psychologicznej, łącząc je dla utrzymania i poprawy sprawności, zdrowia i jakości życia osób uczestniczących w sporcie, szczególnie w sporcie olimpijskim. Podkomisja Psychologiczna Komisji Medycznej PKOl jako jeden z celów ma w swoim programie realizację zadań związanych z ustawiczną edukacją, stymulacją rozwoju i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jej członków.

2. Nadzór
Zespół ds. Kształcenia Ustawicznego Podkomisji Psychologicznej Komisji Medycznej PKOl (zwany dalej Zespołem) opracowuje i nadzoruje Program Kształcenia Ustawicznego (zwany dalej Programem).
Kształt Programu oraz jego ewentualne zmiany są przedstawiane przez Zespół do zatwierdzenia Przewodniczącemu Komisji Medycznej PKOl.
Rejestr osób uczestniczących w Programie jest prowadzony przez Zespół.
Zespół wybiera i akceptuje formy aktywności odpowiadające założeniom kształcenia ustawicznego.
Zespół monitoruje przebieg kształcenia ustawicznego poszczególnych osób uczestniczących w Programie.
Rejestr punktów zdobytych przez osoby uczestniczące w Programie jest prowadzony przez Zespół.
Aktywności i wydarzenia mające znaleźć się w Programie są zgłaszane przez członków Podkomisji Psychologicznej Komisji Medycznej PKOl do Zespołu.
Uczestnicy i organizatorzy wydarzeń mogą wnioskować do Zespołu o przyznanie punktów szkoleniowych uznawanych w Programie.
Zespół prowadzi rejestr aktywności zaaprobowanych dla realizacji Programu.
Zespół występuje do Przewodniczącego Komisji Medycznej PKOl o przyznanie bądź przedłużenie akredytacji uczestnikom, którzy spełnili wymagane kryteria Programu w okresie cyklu szkoleniowego, czyli 2 lata.
Aby zapewnić realizację Programu, Zespół ma prawo stosować sankcje wobec osób nie realizujących programu, do zawieszenia akredytacji włącznie.

3. Rejestracja i obowiązki uczestnika
a.	Dla psychologów i studentów IV i V roku jednolitych magisterskich studiów psychologicznych terminem zerowym dla rozpoczęcia cyklu szkoleniowego jest data : 02/06/05. 
		- Zespół występuje o przyznanie akredytacji dla uczestników spełniających warunki Programu oraz posiadających dyplom psychologa.
b.	Rejestracja w Programie odbywa się przez dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularz członkowi Zespołu.
c. 	Uczestnik jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji aktywności.
d.	Na koniec roku szkoleniowego uczestnik jest zobowiązany w ciągu miesiąca do złożenia Zespołowi pisemnego formularza będącego sprawozdaniem z odbytych aktywności, łącznie z kserokopiami ewentualnych certyfikatów, dyplomów itp.
e.	Jeśli z jakichś przyczyn uczestnik nie może w wymaganym terminie złożyć wymaganych dokumentów, konieczne jest pisemne wyjaśnienie. Usprawni to pracę Zespołu i pozwoli na zastosowanie środków zaradczych, jeśli takie będą proponowane.
f.	Brak złożenia wymaganych dokumentów będzie traktowany jako nie spełnienie warunków.
g.	Cała korespondencja wysyłana na adres ostatnio podany przez uczestnika jest traktowana jako doręczona; do obowiązków uczestnika należy uaktualnienie zmian adresowych do wiadomości Zespołu.

4. Program Kształcenia Ustawicznego	
a.	Cykl szkoleniowy
-	Cykl szkoleniowy trwa 2 lata (za wyjątkiem okresu w latach 02.06.2005 – 01.01.2008)
-	Rok cyklu szkoleniowego zaczyna się 1 stycznia
-	Uczestnik musi wypełnić wymogi Programu do końca każdego cyklu
-	Uczestnik musi również wypełnić minimum wymagane dla poszczególnego roku szkoleniowego
-	Osoba włączająca się do cyklu po 1 stycznia rozpoczyna rok szkoleniowy z dniem rejstracji w Programie

b.	Punkty
-	Uczestnik zbiera punkty za udział jako słuchacz lub osoba prezentująca prace na wydarzeniach rekomendowanych przez Zespół, jak również badania, publikacje itp. w dziedzinach rekomendowanych przez Zespół
-	Udział w wydarzeniach nie rekomendowanych przez Zespół jest punktowany na indywidualny wniosek uczestnika po przedstawieniu danych umożliwiających kwalifikację wydarzenia (np. program wydarzenia)

c.	Wymagania
-	Minimalna ilość punktów konieczna do zebrania w cyklu 2-letnim to 100 pkt.
-	W ciągu każdego roku szkoleniowego uczestnik musi zebrać co najmniej 40 pkt.
-	Punkty w czasie jednego cyklu szkoleniowego powinny być zebrane w dziedzinach wymaganych przez Program (patrz punkt 6)

d.	Niespełnienie wymagań
Możliwe do uzupełnienia
-	Uczestnik, który w czasie cyklu szkoleniowego uzyskał: a) nie mniej niż 60 pkt. b) posiada zaświadczenie o przebytej chorobie, która w ocenie Zespołu będzie stanowić uzasadnienie dla niespełnienia wymagań
-	Uczestnik musi rozpocząć program naprawczy w celu nadrobienia zaległości
-	Przyczyny niespełnienia wymagań podobnie jak plan programu naprawczego muszą zostać zaakceptowane przez Zespół
-	Program naprawczy musi zostać ukończony w ustalonym terminie określonym przez Zespół. We wszystkich przypadkach program naprawczy musi zostać ukończony w ciągu 12 miesięcy od zakończenia cyklu szkoleniowego
-	Następny cykl szkoleniowy uczestnika rozpoczyna się natychmiast po poprzednim bez żadnych przerw. Innymi słowy uczestnik musi odbywać jednocześnie normalny cykl szkoleniowy i program naprawczy
Bez możliwości uzupełnienia
-	Zespół informuje Przewodniczącego Komisji Medycznej PKOl o uczestnikach, którzy nie wypełnili wymagań Programu w cyklu szkoleniowym i wnioskuje o zawieszenie akredytacji dla danego uczestnika
-	Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez Przewodniczącego Komisji Medycznej PKOl, który podejmuje ewentualną decyzję o zawieszeniu akredytacji
-	Przywrócenie do cyklu szkoleniowego i możliwość ubiegania się o przywrócenie akredytacji następuje na wniosek uczestnika po rozpatrzeniu przez Zespół i zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Komisji Medycznej PKOl, po wypełnieniu postawionych uczestnikowi wymagań

5. Przyznawanie punktów
a.	Udział w Kursach, sympozjach, kongresach organizowanych przez lub odbywających się pod patronatem MKOl, PKOl lub innego Narodowego Komitetu Olimpijskiego 
1 godzina wykładów/seminariów odpowiada 2 pkt. (na podstawie programu), jednak nie więcej niż 30 pkt. za jeden kurs/sympozjum, konferencję

b.	Udział w kursach, sympozjach, kongresach rekomendowanych przez Zespół
Kursy, sympozja, kongresy organizowane przez:
      PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
      PTNKF (Polskie Towarzystwo Nauk o Kulturze Fiaycznej)
PTMS (Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej)
PTTS (Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej)
FEPSAC (Europejska Federacja Psychologii Sportu)
ISSP (Światowe Towarzystwo Psychologii Sportu)
AAASP (Amerykańskie Towarzystwo Psychologii Stosowanej)
FIMS (Fédération Internationale de Médecine du Sport/International Federation of Sports Medicine)
EFSMA (European Federation of Sports Medicine Associations)
ECSS (The European College of Sport Science)
ACSM (American College of Sports Medicine)
APA (American Psychological Association)
1 godzina wykładów/seminariów odpowiada 1 pkt. (na podstawie programu), jednak nie więcej niż 30 pkt. za jeden kurs/sympozjum, konferencję


c.	Prowadzenie kursów/szkoleń/seminariów zaaprobowanych przez Zespół lub odbywających się pod auspicjami organizacji wymieniowych w punktach 5.a i 5.b oraz przez krajowe i zagraniczne związki sportowe, Centralny Ośrodek Sportu, Ministerstwo Sportu, kursy instruktorskie i trenerskie, studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu, marketingu sportowego, terapii manualnej i innych zaaprobowanych przez Zespół.
	1 godzina wykładów/seminariów/ćwiczeń odpowiada 5 pkt. 

d.	Udział w kursach/szkolebiach/seminariach zaaprobowanych przez Zespół lub odbywających się pod auspicjami organizacji wymieniowych w punktach 5.a i 5.b oraz przez krajowe i zagraniczne związki sportowe, Centralny Ośrodek Sportu, Ministerstwo Sportu, kursy instruktorskie i trenerskie.
1 godzina wykładów/seminariów/ćwiczeń odpowiada 5 pkt.

e.	Prezentacja prac zjazdowych w wydarzeniach wymienionych w punktach 5.a i 5.b
	1 wystąpienie ustne odpowiada 5 pkt.
1 wystąpienie plakatowe odpowiada 3 pkt.
(sumuje się z punktami za udział w wydarzeniu)

f.	Uzyskanie specjalności w zakresie psychologii sportu
      20 pkt.
 
g.	Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu psychologii sportu
25 pkt.

h.	Uzyskanie doktoratu w dziedzinie związanej z psychologią sportu lub/i medycyną sportową lub/i nauk o sporcie
50 pkt.

i.	Uzyskanie habilitacji w dziedzinie związanej j.w w pkt. h.
80 pkt.

j.	Uzyskanie 'licencji psychologa sportu'
25 pkt.

k.	Publikacje z zakresu psychologii sportu lub/i medycyny sportowej lub/i nauk o sporcie
5-15 pkt.


6. Wymagane dziedziny 
Ze względu na interdyscyplinarny charakter pracy psychologa zajmującego się sportem, punkty szkoleniowe zebrane w trakcie jednego cyklu szkoleniowego mogą być zdobywane poprzez uczestnictwo w wydarzeniach obejmujących następujące dziedziny:
- 	psychologia sportu: teoria i praktyka w tym np.: diagnostyka, poradnictwo, treningi, interwencje
- 	psychofizjologia wysiłków fizycznych
-	stres i choroby psychosomatyczne 
-	rehabilitacja i odnowa psychobiologiczna
-	walka z dopingiem
-	dziedziny specyficzne dla dyscyplin sportowych, z którymi współpracuje psycholog
-	medycyna sportu
-	dietetyka
- 	nauki o sporcie

7. Akredytacja
Po wypełnieniu wymagań stawianych w Programie uczestnik otrzymuje akredytację Psychologa Olimpijskiego. Informacja o tym jest zamieszczana na oficjalnej stronie internetowej Komisji Medycznej PKOl.
Akredytacja jest przyznawana na okres dwóch lat, jej utrzymanie jest możliwe poprzez udział w Programie Kształcenia Ustawicznego.
Uczestnik wypełniający Program Kształcenia Ustawicznego otrzymuje rekomendację Zespołu w razie starania się o udział w wydarzeniach organizowanych przez PKOl.

Lista przyznanych I-szych rekomendacji wg. następujące klucza:
1.	dla psychologów, którzy uczestniczyli oficjalnie w Misji Olimpijskiej oraz
2.	którzy nadal, aktualnie współpracują ze sportowcami a także
3.	postępują zgodnie z kodeksem etycznym psychologa  

Są nimi wg kolejności alfabetycznej nazwiska:
1.	dr Jan Blecharz
2.	dr Marek Graczyk
3.	mgr Jadwiga Kłodecka-Różalska
4.	mgr Beata Mieńkowska
5.	mgr Dariusz Nowicki

Następne rekomendacje przyznawane będą w m-cu styczniu w kolejnych latach.


Opracował:
 Zespół ds. Kształcenia Ustawicznego Podkomisji Psychologicznej Komisji Medycznej PKOl 

