POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ODDZIAŁ KRAKOWSKI
30-056 KRAKÓW, UL .JÓZEFA 19
www.ptp.krakow.pl
BIULETYN CZERWIEC 2007
Redaktor: Anna Bogatyńska – Kucharska

SERDECZNIE WITAMY, MAMY NADZIEJĘ NA UDANĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
Spis treści:
1. Konferencja z okazji 100-lecia PTP.
2. Losy „Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów”.
3. Sytuacja lokalowa.
4. Aktywna przynależność do Oddziału Krakowskiego.
5. Legitymacje członkowskie.
6. Koło Młodych Psychologów.
7. Kilka słów o konferencji „Psycholog na progu kariery zawodowej”.
8. Lista mailingowa.
9. Składki.
10. Terminy spotkań Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP.

Wszystkim życzymy udanych, pogodnych wakacji oraz wypoczynku!
Zarząd Oddziału Krakowskiego
1. KONFERENCJA Z OKAZJI 100 – LECIA PTP.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W związku z przypadającą setną
rocznicą PTP 6 października tego roku
planujemy organizację konferencji integrującej
środowisko psychologów, której tematem

będzie „Przyszłość – Teraźniejszość –
Przeszłość
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego”. Opłata konferencyjna
wynosić
będzie
40zł.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

2. LOSY „USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM
PSYCHOLOGÓW”
„Ustawa o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów” z 8
czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 73 poz. 763 i Nr
154 poz. 1798) weszła w życie 1 stycznia 2006
r. Dopiero 20 kwietnia 2006 r. zarządzeniem
Ministra Pracy został powołany Komitet
Organizacyjny Izb Psychologów, w skład
którego oprócz 2 przedstawicieli Ministerstwa
Pracy
weszło
23
przedstawicieli
ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających
psychologów i związków zawodowych
psychologów.

Sporządzona prze prof. Hołdę i jego
współpracowników (na zlecenie Zarządu
Głównego PTP) opinia prawna potwierdza
legalność działania tego Komitetu, nawet w
sytuacji
braku
w
tym
Komitecie
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i podjęcia
przez to ministerstwo prac nad nowelizacją
Ustawy o zawodzie psychologa. Zadaniem
Komitetu organizacyjnego jest zwołanie
pierwszych
regionalnych
zjazdów
psychologów, podczas których zostaną
wybrane regionalne Izby Psychologów.
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Od listopada 2006 r. do chwili
obecnej Ministerstwo Pracy przygotowało aż 5
projektów „nowelizacji” Ustawy o zawodzie
psychologa, w tym 2 projekty o uchyleniu
Ustawy z 8 czerwca 2001 r. i 3 projekty
„Ustawy
o
wykonywaniu
zawodu
psychologa”.
Pierwszy projekt z dn. 28 listopada
2006 r. sprowadzał się do jednego zdania :
„Traci moc Ustawa o zawodzie psychologa z 8
czerwca 2001 r.”
Drugi projekt z dnia 4 stycznia 2007 r.
został poszerzony o zdanie „z dniem wejścia w
życie Ustawy o uchyleniu Ustawy o zawodzie
psychologa tracą moc uchwały podjęte przez
Komitet Organizacyjny Izb Psychologów”.
Rządowe
Centrum
Legislacji
zarzuciło temu projektowi brak konsultacji
społecznych oraz to, że uchylenie ustawy bez
jednoczesnego wprowadzenia nowej regulacji
nie zostało uzasadnione, a wymaga tego ze
względu na treść art. 17 Konstytucji RP
Trzecia wersja projektu Ministerstwa
Pracy z dnia 5 lutego 2007r. uwzględnia uwagi
Rządowego Centrum Legislacji i nosi nazwę
„Ustawa o wykonywaniu zawodu psychologa”.
Nie ma w niej samorządu zawodowego
psychologów. Regionalną listę psychologów
prowadzi wojewoda a centralną listę
psychologów – minister pracy. Komisja
Odpowiedzialności Zawodowej działa przy
Ministrze Pracy. Wykonywanie zawodu
psychologa polega
na
diagnozowaniu,
opiniowaniu,
orzekaniu
i
pomocy
psychologicznej – usunięto psychoterapię z
katalogu usług psychologicznych. Nie ma
obowiązkowego stażu podyplomowego.
Tymczasowo na listę będą wpisywane :
1) osoby z tzw.
absolutorium z
psychologii
czyli
takie,
które
zaliczyły
ostatni
semestr
na
magisterskich studiach na kierunku
psychologia, a nie uzyskały dyplomu,
i świadczyły usługi psychologiczne
przez ostatnich 5 lat w ciągu 7 lat
przed dniem wejścia w życie ustawy
2) osoby, które posiadają dyplom mgr
inny niż dyplom magistra psychologii
i świadczyły usługi psychologiczne
przez ostatnich 5 lat w ciągu 7 lat
przed dniem wejścia w życie ustawy
pod
warunkiem
dostarczenia
zaświadczenia o rozpoczęciu studiów
na kierunku psychologia
3) Brak zapisu o tym, ze traci moc
Ustawa z 8 czerwca o zawodzie
psychologa i tracą moc decyzje
podjęte przez Komitet Organizacyjny
Izb Psychologów.

Czwarta wersja projektu Ministerstwa
Pracy z dnia 16 marca 2007 r. nadal nosi
nazwę „Ustawy o wykonywaniu zawodu
psychologa” i wprowadzono do niej niewielkie
zmiany:
Dołączono
do
katalogu
usług
psychologicznych psychoterapię. Nadal nie ma
samorządu zawodowego psychologów. Listę
psychologów
prowadzi
marszałek
województwa a nie wojewoda. Na listę
psychologów nadal wpisywane są osoby z tzw.
absolutorium z psychologii, a usunięto z niej
niepsychologów
świadczących
usługi
psychologiczne. Wprowadzono 6 – miesięczny
staż podyplomowy pod nadzorem opiekuna
stażu. Wprowadzono zapisy : z dniem wejścia
w życie ustawy traci moc ustawa z dn. 8
czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów i tracą
moc uchwały podjęte przez Komitet
Organizacyjny Izb Psychologów, znosi się
Komitet Organizacyjny Izb Psychologów.
Ustawa wchodzi w życie 1 marca 2008 r.
W uzasadnieniu projektu ustawy dużo
miejsca
poświęcono
antagonizmom
w
środowisku samych psychologów. Z powodu
tych animozji Komitet Organizacyjny Izb
Psychologów praktycznie nie funkcjonuje (z
braku quorum na posiedzeniach nie może
podjąć żadnej wiążącej uchwały). Zawód
psychologa nie jest uznawany za zawód
medyczny i dlatego nie włączono regulacji
tego zawodu do projektu „Ustawy o niektórych
zawodach medycznych” (do tego projektu
włączono natomiast zawód psychoterapeuty).
Piątą już wersja projektu Ministerstwa
Pracy z 16 kwietnia 2007 r. nadal nazywa się
„Ustawą o zawodzie psychologa” i zawiera
kolejne
przemyślenia
urzędników
z
Ministerstwa Pracy. Z katalogu usług
psychologicznych
usunięto
ponownie
psychoterapię. Nadal nie ma samorządu
zawodowego psychologów. Listę psychologów
tworzy i prowadzi wojewoda a nie marszałek
województwa. Nie będą wpisywane na listę
psychologów osoby z tzw. absolutorium z
psychologii. Nie ma stażu podyplomowego.
Wprowadzono zapis, że Rada Ministrów w
drodze rozporządzenia określi listę metod i
narzędzi psychologicznych zastrzeżonych do
stosowania wyłącznie dla psychologów. Nadal
jest utrzymany zapis, że z dniem wejścia w
życie ustawy, traci moc ustawa z dn. 8 czerwca
2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów. Znosi się Komitet
Organizacyjny Izb Psychologów, tracą moc
uchwały podjęte prze Komitet Organizacyjny
Izb Psychologów i wygasają decyzje podjęte
na podstawie ustawy z dn. 8 czerwca 2001 r. o
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zawodzie
psychologa
i
samorządzie
zawodowym psychologów.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6
miesięcy od dnia ogłoszenia.
Wg Ministerstwa Pracy projekt nowej
Ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa,
która ma zastąpić obecnie obowiązującą
Ustawę o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów jest konsultowany
ze środowiskiem psychologów i spotkał się z
akceptacją tego środowiska, a „opinie
negatywne są w zdecydowanej mniejszości”.
Stanowisko
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego wobec przygotowywanych
przez Ministerstwo Pracy projektów aktów
prawnych
zawarte
jest
w
piśmie
wystosowanym w dn. 21 lutego 2007 r. do
Ministerstwa Pracy przez przewodniczącego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dr
hab. prof. UJ Adama Niemczyńskiego. Tamże
czytamy:
”Zdecydowanie
protestujemy
przeciwko
zastępowaniu
uzasadnionej

merytorycznie idei samorządności zaufania
publicznego
administracyjnymi
rozwiązaniami”. Zatem Polskie Towarzystwo
Psychologiczne nie zgadza się na Ustawę
regulującą zawód psychologa, w której nie ma
miejsca na samorząd zawodowy.
Z inicjatywy przewodniczącej Oddziału
Krakowskiego PTP w dniu 4 czerwca doszło
do spotkania przedstawicieli stowarzyszeń
psychologicznych działających na terenie
Krakowa.
Niestety
nie
wszystkie
stowarzyszenia,
pomimo
wcześniejszych
deklaracji, wzięły udział w tym spotkaniu.
Obecne na spotkaniu stowarzyszenia nie
podjęły
decyzji
o
organizowaniu
Małopolskiego Zjazdu Psychologów. Oczekują
na formalne powołanie przez Komitet
Organizacyjny Izb Psychologów regionalnych
komitetów organizacyjnych. Jest to trudne, bo
na spotkaniach komitetu ogólnopolskiego nie
ma
quorum.

Kol. Beata Trojan

3. SYTUACJA LOKALOWA
Szanowni Koledzy i Koleżanki!
członków. Jednocześnie posiadając niezależny
lokal moglibyśmy znacznie poszerzyć ofertę
propozycji kierowanych do członków Oddziału
Krakowskiego. W związku z tym staramy się
poszukiwać odpowiedniego lokalu. Zwracamy
się także z gorącą prośbą do Was, Drogie
Koleżanki i Koledzy o wsparcie informacyjne
w tej sprawie. Jeśli posiadacie informacje na
temat odpowiedniego lokalu, prosimy o
kontakt mailowy. Nasz budżet pozwala nam na
symboliczną opłatę za wynajem. Zależy nam
również na lokalizacji w centrum miasta, tak
by komunikacja nie stanowiła przeszkody dla
proponowanych aktywności.

Obecnie, dzięki uprzejmości Pani Profesor
Kielar – Turskiej oraz władz Instytutu
Psychologii przy ul. Mickiewicza 3 spotykamy
się w sali 310 tego Instytutu. Dzięki
uprzejmości władz Instytutu Psychologii
Stosowanej w budynku tego Instytutu w
dalszym ciągu przechowujemy istotne
dokumenty. Ostatnio jednak coraz silniej
uwyraźnia się nasza potrzeba posiadania
niezależnego
miejsca,
przeznaczonego
wyłącznie dla naszego użytku. Posiadanie
takiego
lokalu
umożliwiłoby
większą
elastyczność w ustalaniu spotkań oraz lepsze
dostosowanie ich do potrzeb naszych

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
4. AKTYWNA PRZYNALEŻNOŚĆ DO ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Każdego
roku
wzrasta
liczba
członków Oddziału Krakowskiego PTP. W
konferencjach organizowanych przez Zarząd
uczestniczy wiele osób, co sprawia wrażenie,
że zainteresowanie członkostwem w PTP stale
wzrasta.
Członkostwo
w
Polskim
Towarzystwie Psychologicznym ma służyć

wzajemnemu
wsparciu
zarówno
emocjonalnemu, jak i informacyjnemu, może
także stanowić pomoc w rozwoju zawodowym.
Z tego względu zachęcamy wszystkich
Członków naszego Oddziału do aktywnego
uczestnictwa
polegającego
także
na
podzieleniu się z innymi swoją wiedzą,
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umiejętnościami, doświadczeniem w formie
warsztatów, prelekcji, wykładów. Oczywiście
każda tego typu aktywność będzie traktowana
jako forma rozwoju zawodowego.
Na naszej stronie internetowej:
www.ptp.krakow.pl w najbliższym czasie

znajdzie się krótka ankieta, która umożliwi
określenie Państwa zainteresowań zarówno w
zakresie udziału czynnego, jak i biernego.

Zarząd Oddziału Krakowskiego
5.LEGITYMACJE CZŁONKOWSKIE
Zachęcamy do wyrabiania oraz regularnego
podbijania
legitymacji
członkowskich,

będących dowodem przynależności do naszego
Oddziału.
Zarząd Oddziału Krakowskiego

6. KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW
przyszły rok jest zorganizowanie cyklu
prelekcji na tematy najbliższe młodym,
rozwijającym się zawodowo psychologom.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
do współpracy. Najbliższe formalne spotkanie
Koła odbędzie się jesienią tego roku,
informacji o nas poszukujcie na stronie
Oddziału Krakowskiego www.ptp.krakow.pl.
Zachęcamy także do kontaktowania się z nami
poprzez adres mailowy: kmp@ptp.krakow.pl.

Koło Młodych Psychologów, którego
głównym celem jest wspieranie młodych
psychologów w ich rozwoju zawodowym
działa przy Oddziale Krakowskim Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego. Spotykamy
się raz w miesiącu, staramy się udzielać sobie
informacji o interesujących nas szkoleniach,
konferencjach,
wspólnie
rozwiązujemy
problemy. Spotkania wypełnia koleżeńska
atmosfera. Jednym z naszych planów na

Koło Młodych Psychologów
7. KILKA SŁÓW O KONFERENCJI ”PSYCHOLOG NA PROGU KARIERY ZAWODOWEJ”
9 marca, tuż po Dniu Kobiet w
znacznej
większości
sfeminizowane
środowisko psychologów (psycholożek;-))
zebrało się na konferencji „Psycholog na progu
kariery zawodowej”. Opowiadając o tym
wydarzeniu w gronie nie-psychologów, gdy
tylko podałam tytuł konferencji ktoś zapytał
„jak wysoki ten próg?”. Mój rozmówca trafił w
sedno sprawy, jak się później okazało.
Koło Młodych OK PTP zadbało o
wieloaspektowość naszej profesji. Mieliśmy
następujących prelegentów reprezentujących
swoje obszary:
Dr Barbara Józefik mówiła o
systemowej terapii rodzin. Przedstawiła
dokładnie plan i program szkoleń prowadzący
do certyfikacji (a także wersję bez certyfikatu).
Usłyszeliśmy
też
wysokość
opłaty
finansowej... Atutem tej oferty jest
niewątpliwie to, iż zajęcia odbywają się w
weekendy
co
pozwala
pracować
rozwijającemu się psychologowi.
Nieco mniej kolorowo jest w przypadku
specjalizacji z psychologii klinicznej. Mgr

Grażyna
Mącznik
przedstawiła
trudy
organizacyjno – finansowe dla przyszłego
klinicysty z pierwszym stopniem specjalizacji.
Próg tutaj jest maksymalnie wysoki: miejsc na
specjalizacji mało, nabór odbywa się rzadko
(nie co roku), zajęcia są w weekendy a staże w
ciągu tygodnia. Młody psycholog ma więc
zajęty cały tydzień na dokształcanie się, w
międzyczasie powinien zarobić gdyż staż nie
jest wynagradzany finansowo ale jest płatny.
Nasuwa się pytanie: kiedy ma pracować aby
zarobić i bez specjalizacji gdzie ma to robić a
może jest jakiś bank, który udziela przyszłym
klinicystom kredytu na preferencyjnych
warunkach?
Dr Dorota Stolarska mówiła o
psychoterapii w Katedrze UJ, omówiła
wszystkie najważniejsze warunki.
O psychologu w oświacie bardzo
dokładnie i precyzyjnie mówiła mgr Beata
Trojan. Tutaj mamy sytuację przejrzystą choć
nakładającą na nas dodatkowe koszty przy
zdobywaniu
uprawnień
pedagogicznych.
Jednakże zawód nauczyciela i jego kariera są
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bardzo dokładnie opisane w ustawach i
rozporządzeniach.
Tuż przed przerwą prof. Maria KielarTurska podzieliła się z nami jakże cennymi
refleksjami z okazji 100-lecia PTP.
Wzmocnieni po przerwie wróciliśmy do
chyba najtrudniejszego obecnie tematu:
aspektów prawnych zawodu. Mgr Beata Trojan
przedstawiła sytuację obecną, którą można w
skrócie nazwać frontem wojennym, Minister
Pracy contra środowisko zawodowe. Projekt
przedstawiony przez Minister Kalatę zwiększa
nam ilość koleżanek i kolegów „po fachu” ale
wykonujących działania od których chcemy się
jasno i wyraźnie oddzielić. Przysłowiowa już
magister wróżka nie jest magistrem
psychologii – i tego trzymajmy się wszyscy
solidarnie!
Optymistycznie przedstawia się kariera
psychologa społecznego co usłyszeliśmy od dr
hab. Małgorzaty Kossowskiej. Brak tu
wymagań co do specjalizacji a ilość miejsc
pracy ponoć duża.
Równie ciekawie ma być z psychologiem
HR-owcem. Co wiemy dzięki mgr Tomaszowi

Kubikowi. Nurtuje mnie tylko pytanie czy tak
jest naprawdę?
Kolejnym bardzo ważnym aspektem dla
młodego
psychologa
jest
możliwość
podzielenia się swoimi problemami i
spostrzeżeniami w grupie wsparcia. Bardzo
nam tego brakuje i póki co czujemy się jedni
bardziej inni mniej jak „samotne wyspy”. Idea
przedstawiona przez dr Aleksandrę Lorenc Steinmec i mgr Alicję Zarembę mam nadzieję
przybierze realne kształty.
Początek łączenia się w grupy
zaproponowała mgr Anna Bogatyńska Kucharska zapraszając do Koła Młodych PTP.
Podsumowując pokuszę się o osobistą
refleksję jesteśmy zawodowo na etapie
przełomowym i pracujmy teraz solidnie nad
pozytywnym, zewnętrznym obrazem zawodu
oraz wewnętrzną solidarnością. Obyśmy nie
byli „samotnymi wyspami” a wydarzenia w
tym takie konferencje, jak tu opisywana
jednoczyły środowisko. Konferencja uzyskała
bardzo pozytywny oddźwięk wśród odbiorców
i czując zapotrzebowanie na podobne
postaramy się stworzyć cykliczność tego
wydarzenia.
Kol. Anna Grabowska

8. LISTA MAILINGOWA
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W celu zminimalizowania kosztów oraz
poprawy komunikacji z Członkami Oddziału,
planujemy stworzenie listy mailingowej. W jej
ramach otrzymywalibyście Państwo biuletyny,
jak również informacje o nowościach
zamieszczanych
na
stronie
internetowej Oddziału Krakowskiego PTP
www.ptp.krakow.pl
W związku z powyższym prosimy o
przesłanie
emaila na
adres

magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl z tematem:
"Wyrażam zgodę na wpisanie na listę
mailingową" lub "Nie wyrażam zgody na
wpisanie na listę mailingową" w zależności od
podjętej przez Państwa decyzji. Jednocześnie
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które zdążyły już przesłać emaile i
wyrazić zgodę na wpisanie na listę
mailingową.
Zarząd Oddziału Krakowskiego

9. SKŁADKI
Mija pierwsza połowa 2007r, dlatego uprzejmie przypominamy o uiszczaniu składek członkowskich.
Składki na ten rok wynosi 80zł. Można ją wpłacać osobiście podczas spotkań Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTP lub na konto Oddziału o numerze:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
10. TERMINY SPOTKAŃ ZARZĄDU
W tym roku kalendarzowym zaplanowane są następujące terminy spotkań Zarządu Oddziału
Krakowskiego: 10 września, 8 października, 12listopada, 10 grudnia 2007r.

5

