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1.
CELE,
PROGRAMY
I
ORGANIZACYJNA
TRANSFORMACJA
TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO W LATACH 2007 – 2010

POLSKIEGO

Zapraszamy do dyskusji nad przyszłością PTP. Poniżej zamieszczamy Uchwałę Zarządu
Głównego przedstawiającą planowane obszary i formy działań PTP na najbliższe lata, zaproponowane
przez Przewodniczącego ZG PTP Pana Profesora Adama Niemczyńskiego. Zachęcamy do przesyłania
uwag i komentarzy na temat Uchwały do Przewodniczącej Oddziału Krakowskiego Koleżanki
Bogusławy Liszki-Kisielewskiej na adres: boguslawa.kisielewska@ptp.krakow.pl
praktycznymi zadaniami przed wciąż nowymi
wyzwaniami. Polska transformacja ustrojowa i
jej
społeczne
następstwa
włączyła
psychologów i PTP instytucjonalnie w grę
gospodarki rynkowej i przedsiębiorczości.
Rozwój
kontaktów
i
organizacyjnych
powiązań międzynarodowych zarówno PTP
jak i mnogości uczelni i stowarzyszeń
psychologów
odnotować
należy
z
zadowoleniem. Nie sposób jednak nie dostrzec
zagrożeń
rozproszenia
i
dezintegracji
środowiska, którym można zapobiec poprzez
starania o utrzymanie i rozwijanie wspólnych
podstaw
tożsamości
psychologii
i
psychologów. To właśnie jest celem
strategicznym
poniżej
przedstawionych
programów M i M, Ethos, TIK, UE i
Psychologia 2020. Dla zapewnienia im w PTP

CELE PRIORYTETOWE
1. Przejrzystość (transparentność) jako
wartość zupełnie podstawowa w działalności
organizacji, której sens istnienia wypływa z
pożytku publicznego, jakiemu może służyć.
Klarowność pod tym względem dotyczy
zarówno merytorycznej wartości i wagi
projektów realizowanych przez PTP jak i
finansów oraz zarządzania tymi projektami. W
celu zapewnienia transparentności powołuje
się Komisję ZG ds. Projektów i Finansów.
2. Integralność budowana wokół standardów
zawodu psychologa i jego etycznego wymiaru
jest wartością domagająca się stałej uwagi i
praktycznych rozwiązań dla jej utrzymania i
umocnienia w zmieniającym się świecie, który
stawia psychologów z ich badawczymi i
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możliwości realizacji niezbędny jest audyt, a w
oparciu o jego wyniki opracowanie i
przeprowadzenie transformacji organizacyjnej
i zarządczej PTP.
3.
Rozwój
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego wchodzącego w drugie
stulecie swego istnienia staje się tą wartością,
dla której potrzebna jest transparentność,
integralność,
tożsamość
oraz
przeprowadzenie transformacji organizacyjnozarządczej. Skorzystanie ze współczesnej
praktycznej wiedzy o zarządzaniu jest
warunkiem do tego niezbędnym poprzez
opracowanie
misji
naszej
organizacji,
wprowadzenia zarządzania poprzez cele,
zaprowadzenie i utrzymanie służącego
osiąganiu tych celów ładu prawnego i
administracyjnego
oraz
racjonalności
ekonomicznej.
Do
inicjowania,
koordynowania i kierowania tymi procesami
niezbędna jest stała Komisja ZG ds. Rozwoju
PTP
kierowana
przez
urzędującego
przewodniczącego Towarzystwa, z udziałem
jego poprzednika oraz przewodniczącego
wybranego na kolejną kadencję.

składowych potrzebne jest podjęcie wielu
projektów. Pierwsze z nich powinny zostać
opracowane i praca nad nimi rozpoczęta w
2007 roku.
Generalna zasadą finansowania programu
MiM i wszystkich pozostałych programów
poniżej wyliczonych musi być pozyskiwanie
przez ich autorów i wykonawców środków
zewnętrznych ze źródeł krajowych i
międzynarodowych.
2. Program Ethos zawodu psychologa skupia
się na etycznym wymiarze jako niezbywalnym
składniku zawodu i ma na celu opracowanie
kształcenia w tym zakresie w formach
systematycznych kursów dla studentów,
stażystów i doskonalących się profesjonalnie
specjalistów na kolejnych etapach rozwoju
zawodowego. Korzysta się
w
nim z
istniejącego na tym polu dorobku rodzimego i
międzynarodowego,
w
tym
w
szczególności z doświadczeń zebranych w
wieloletniej pracy Sądu Koleżeńskiego PTP.
Wśród zarysowujących się szczegółowych
projektów programu Ethos mamy opracowanie
materiałów pomocniczych do kursów etyki
zawodu psychologa, w tym kazusów z
orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego PTP,
badawczy projekt o rozwoju społecznomoralnym psychologa z aplikacjami do
kształcenia w tym zakresie, założenia i
sformułowanie modyfikacji obecnego Kodeksu
Etyczno-zawodowego PTP. Należy postarać
się sprecyzować i rozpocząć realizację
przynajmniej jednego lub dwóch z tych
projektów w drugiej połowie roku 2007.
3. Program TIK, czyli technologia
informacyjno-komunikacyjna w pracach i
funkcjonowaniu PTP. Zastosowanie tej
technologii w wewnętrznym i zewnętrznym
komunikowaniu się PTP stało się już
przedmiotem wstępnego opracowania, w
którym istotną rolę odgrywa modernizacja
strony internetowej i zainstalowanie wersji
angielskiej. Po konsultacji w tym zakresie i
zapewnieniu stosownych środków na obsługę
należy się spodziewać pierwszych efektów
tego programu w bieżącym roku.
4. Program UE, czyli strategia modernizacji i
rozwoju psychologii jako profesji i nauki w
toku integracji europejskiej i dzięki funduszom
Unii Europejskiej. W tym programie celem jest
budowanie zdolności PTP do absorpcji
funduszy unijnych poprzez udział w
stosownych
szkoleniach,
pobudzanie
motywacji do tworzenia projektów i
organizację wsparcia zarządczego dla ich
realizacji
i
wykorzystania
wyników.
Szczególną uwagę poświęca się w tworzeniu
tego programu nawiązywaniu kooperatywnych
więzi
interdyscyplinarnych
oraz

PROGRAMY WIELOLETNIE
1.M I M - Program Młodzi i Mentorzy
Celem tego programu jest opracowanie i
ulepszanie koncepcji, zasad, programu i
ewaluacji
wykształcenia
zawodowego
począwszy od studiów psychologicznych
poprzez staż podyplomowy do dalszych
etapów
rozwoju
zawodowego
z
wykorzystaniem
istniejącego
bogatego
dorobku i doświadczeń w tym zakresie w kraju
i za granicą.
Jednym z projektów tego programu jest
podjęcie próby określenia podstawowego
zbioru powiązanych ze sobą kompetencji
profesjonalnych w obszarach wiedzy, realizacji
wartości
humanistycznych,
wspierania
społecznych i instytucjonalnych procesów,
wspomagania interpersonalnych związków
oraz pomoc indywidualnym osobom w
radzeniu sobie z własnymi problemami. Celem
tego projektu jest propozycja wspólnego
mianownika studiów, stażu i doskonalenia
zawodowego, który nie wyklucza specjalizacji
budujących się na takich fundamentach i
rozwijających
te
kompetencje
w
wyspecjalizowanych kierunkach.
Projekt opracowania zbioru kompetencji
wykorzystany być może w pracy dwóch
składowych programów MiMu. Jeden z nich
skupia się na stażu podyplomowym a drugi na
dalszym doskonaleniu i rozwoju zawodowym.
A łączy je opracowanie relacji pomiędzy
młodymi i mentorami. W obu programach
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interprofesjonalnych przez psychologów, a
wynika to z natury i priorytetów programów
Unii Europejskiej, które skupiają się na
problemach
społecznych
a
do
ich
rozwiązywania potrzebna jest wiedza z wielu
dyscyplin i umiejętności z wielu profesji.
Projektem, który ma szansę na rozpoczęcie
realizacji w tym roku jest cykl szkoleń z
zarządzania współpraca interdyscyplinarną dla
psychologów.
5. Program Psychologia 2020 wybiega w
przyszłość, a przyszłość to 'teraz, tylko trochę
dalej'. Celem tego programu jest utworzenie
instytucjonalnego forum kooperacji polskich
stowarzyszeń psychologicznych, podjęcie roli
samorządu zawodowego przez federację
stowarzyszeń psychologicznych na zasadzie
działalności pozarządowej, aktywny udział w
pracach Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Psychologicznych (EFPA) i organizacja
Europejskiego Kongresu Psychologii w Polsce,

aktywny udział w pracach Międzynarodowej
Unii
Towarzystw
Psychologicznych
i
organizacja światowego kongresu psychologii
w Polsce oraz inwestycja w postaci
wielofunkcyjnego budynku “Psychologia” z
salami wykładowymi, seminaryjnymi i
laboratoryjnymi, hotelem, restauracja i barami,
księgarnią, powierzchnią wystawiennicza i
targową,
biurami
i
pomieszczeniami
rekreacyjnymi. W bieżącym roku nacisk
należy położyć na uruchomienie procesu
kooperacji pomiędzy stowarzyszeniami i
projekt działania na rzecz pozarządowej
samorządności zawodowej oraz wykonać
rozeznanie w mechanizmach działania
wspomnianych organizacji międzynarodowych
i ułożenia strategii na rzecz sprowadzenia
wyżej wymienionych kongresów do Polski
oraz określić warunki powodzenia inwestycji
“Psychologia”.

2. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO W ROKU
2007.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Mija kolejny rok działalności naszego
oddziału a zatem czas na krótkie
podsumowanie. Był to rok zmian (zmiany w
składzie zarządu), rok podjęcia działań na
rzecz integracji środowiska psychologów w
regionie
małopolskim
(spotkania
z
przedstawicielami
innych
stowarzyszeń
psychologicznych), a także rok jubileuszu 100lecia PTP.
Podejmując działania mające na celu
tworzenie samorządu psychologów w naszym
regionie, nowy Zarząd nawiązał dobre,
koleżeńskie kontakty z przedstawicielami
innych
towarzystw
psychologicznych
działających w Małopolsce. Zorganizowano
w czerwcu br. spotkanie, na którym większość
zaproszonych przedstawicieli, poparła zamysł
tworzenia samorządów psychologicznych i
deklarowała chęć wspierania działań Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego w rozmowach
z Ministerstwem Pracy. Niepokój budził
również fakt braku wejścia w życie Ustawy o
Zawodzie Psychologa .
W mijającym roku zorganizowaliśmy dwie
znaczące konferencje. W marcu głównie dla
młodszego grona psychologów, a dotyczącą
aktualnych możliwości rozwoju zawodowego
absolwentów psychologii. Konferencja odbyła
się głównie dzięki pomysłowi i zaangażowaniu
koleżanek z Koła Młodych Psychologów.
Natomiast w październiku odbyła się

regionalna konferencja z okazji 100-lecia PTP,
pod hasłem „Przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość oddziału krakowskiego PTP”. Poza
interesującymi, pełnymi refleksji i humoru
wystąpieniami zaproszonych gości, było to
również miłe spotkanie członków naszego
oddziału.
Dzięki uprzejmości Dyrektora Instytutu
Psychologii Pana dr hab. W. Łosiaka, oraz
pomocy Pani prof. M. Kielar- Turskiej,
dysponujemy na al. Mickiewicza 3, lokalem w
którym może spotykać się Zarząd i w którym
możemy spotykać się z członkami oddziału w
ich sprawach.
W Nowym Roku planujemy dalsze działania i
współpracę
z
innymi
Towarzystwami
psychologicznymi na rzecz samorządów i
Ustawy. Planujemy spotkania które będą miały
za zadanie integrację naszego środowiska i
ożywienie
zainteresowania
problemami
zawodowymi
psychologów.
Już
przygotowujemy się do organizowania w
lutym 2008, kolejnego Galicyjskiego Dnia
Psychologa. Planujemy też powrót do
regionalnych konferencji dla psychologów
klinicznych oraz kontynuowanie spotkań dla
psychologów oświatowych. Jesteśmy otwarci
na propozycje koleżanek i kolegów dotyczące
organizowania spotkań psychologów oraz
propozycje
ich tematów. Liczymy na
współpracę i aktywność.
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W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego
PTP, życzę wszystkim radosnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w

życiu osobistym i zawodowym w Nowym
Roku 2008!
Bogusława Liszka-Kisielewska
Przewodnicząca
Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

3. UROCZYSTA SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 100-LECIA POWSTANIA PTP.
stulecia”. Mówił o udziale polskich
psychologów we władzach międzynarodowych
towarzystw naukowych i konieczności
publikowania prac naukowych w j. ang. Julian
Ochorowicz to autor pomysłu organizowania
międzynarodowych kongresów naukowych.
Taki kongres zorganizowano w Paryżu w 1989
r. Pierwszą kobietą, która weszła w skład
Międzynarodowego
Kongresu
Psychologicznego była Józefa Joteyko. Do
1939 r. udział Polaków w publikacjach w j.
ang. wynosił 1 : 800 (tylko 50 polskich
psychologów publikowało w tym języku.) We
władzach Międzynarodowej Unii Nauk
Psychologicznych byli: prof. Heinrich, prof.
Baley, prof. Tomaszewski, prof. Strelau.
Polscy psychologowie wchodzą w skład
kolegiów redakcyjnych międzynarodowych
czasopism psychologicznych.
Następny wykład wygłosił dr hab.
Jerzy Mellibruda, prof. SWPS. Tematem
jego prezentacji była ”Pomoc osobie cierpiącej
jako zadanie psychologii − poszukiwanie
integracji nurtów psychoterapii”.
W
kolejnym
wykładzie
dr
Małgorzata Toeplitz-Winiewska omówiła
„Prawne i etyczne aspekty wykonywania
zawodu
psychologa”.
Ukazała
zawód
psychologa jako zawód zaufania publicznego i
przedstawiła obowiązująca Ustawę o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym
psychologa. Tłumaczyła, że Ustawa nie działa,
bo
psychologowie
nie
potrafią
się
zorganizować i stworzyć samorządu. Uważa za
obowiązek PTP zrobienie wszystkiego, aby
samorząd powstał.
Natomiast prof. dr hab. Janusz
Reykowski zajął się tematem ”Psycholog
wobec problemów współczesnego świata” i
zastanawiał się jak być konserwatywno –
liberalnym socjalistą.

W 2007 r. mija 100 lat od powstania
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Z
tej
okazji
oddziały
terenowe
PTP
zorganizowały okolicznościowe konferencje
naukowe, a 27 października br. w Sali Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu
Kazimierzowskim odbyła się uroczysta sesja
naukowa zorganizowana przez Zarząd Główny
PTP przy współudziale Wydziału Psychologii
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Program
składał się z części wykładowej oraz dyskusji.
Jako
gości
sesji
Komitet
Organizacyjny
zaprosił
przedstawicieli
uczelni, towarzystw naukowych, samorządów
zawodowych, wydawnictw psychologicznych,
administracji państwowej oraz członków
honorowych PTP.
Konferencję
otworzył
przewodniczący Zarządu Głównego PTP prof.
UJ dr hab. Adam Niemczyński, który mówił
o planach PTP. Prowadzenie konferencji
powierzono prof. Grzelakowi z Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykłady wygłosili uznani
przedstawiciele naszego środowiska.
Pierwszy
wykład
poświęcony
”Narodzinom i wczesnym latom Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego” wygłosił
prof. dr hab. Ryszard Stachowski.
Przypomniał, że rok 1907 jest oficjalną datą
powołania do życia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Opublikowany w tym
samym roku statut Towarzystwa wprowadził
oficjalnie jego nazwę: Polskie Towarzystwo
Psychologiczne oraz określił jego cel jako
naukowe badanie zjawisk psychicznych we
wszystkich zakresach psychologii.
Następnie prof. dr hab. Jerzy
Brzeziński przedstawił „Stan świadomości
psychometrycznej polskich psychologów przed
rokiem 1939” i ubolewał, że osiągnięcia
psychometrii polskiej do 1939 r. zostały
zaprzepaszczone.
Kolejny mówca prof. dr hab. Jan
Strelau zajął się „Miejscem polskich
psychologów w psychologii światowej: od
Juliana Ochorowicza do początków XXI

Część wykładową sesji zakończył
prof. dr hab. Andrzej Sękowski bardzo
ciekawym wykładem ”Osiągnięcia człowieka
w perspektywie badań psychologicznych”
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prezentującym wyniki badań osób wybitnie
zdolnych.

Starania
ostatnich
kilkunastu
lat
o
przychylność władz RP dla ustawowego
zagwarantowania samorządności psychologów
przyniosły dotychczas bardzo połowiczne
rezultaty w praktyce pomimo wysiłków
środowiska i PTP w szczególności. Dlatego
jego zdaniem PTP musi w tej sytuacji
negocjować w środowisku i budować
consensus dla kooperatywnych działań,
przygotować
środowisko
polskich
psychologów do samorządności i negocjować
z
władzami
państwowymi
korzystne
rozwiązania prawne. W czasie dyskusji
zastanawiano się jakie są powody braku
skuteczności dotychczasowych działań w
kwestii realizacji obowiązującej od 1 stycznia
2006 r. „Ustawy o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów” oraz
jak powinno postępować PTP w obecnej
sytuacji i na czyje poparcie dla swoich działań
może liczyć.

Po wykładach uczestnicy konferencji
zostali zaproszeni na poczęstunek do Sali
Złotej, a potem odbyła się Dyskusja
Okrągłego Stołu, której tematem była
„Przyszłość
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego”
oraz
samorządność
zawodowa
psychologów.
Moderatorem
dyskusji był przewodniczący PTP, prof. UJ dr
hab. Adam Niemczyński,
który we
wprowadzeniu do dyskusji powiedział, że dla
przyszłości PTP nie ma ważniejszej kwestii,
jak pytanie o samorządność zawodową
psychologów i zaprosił do dyskusji na ten
temat. Zwrócił uwagę na to, że PTP
praktycznie od zawsze ma w swej istocie
powołanie do tego, aby zadbać o status
zawodu psychologa i zawsze traktowało tę
sprawę priorytetowo, podkreślił także, że w
dalszym ciągu powinna być tak traktowana.

Kol. Beata Trojan

4. XXXIII ZJAZD NAUKOWY PTP
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Mamy zaszczyt poinformować, że w przyszłym roku w Poznaniu organizowany będzie XXXIII Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa pod hasłem „Żyć godnie...”. Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie www.ptp.org.pl
Zarząd Oddziału Krakowskiego
5. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W celu zminimalizowania kosztów oraz
poprawy komunikacji z Członkami Oddziału,
tworzymy listę mailingową. W jej ramach
wysyłane są biuletyny, jak również informacje
o nowościach zamieszczanych na stronie
internetowej Oddziału Krakowskiego PTP
www.ptp.krakow.pl
W związku z powyższym prosimy o
przesłanie adresu email do sekretarza
ds.członkowskich Kol. Magdaleny Niteckiej:
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.
Przypominamy
także
o
aktualizacji adresów email oraz pocztowych.
Informacje o zmianie adresu można przesyłać
mailem na adres Kol. Magdaleny Niteckiej lub
pocztą na adres
Zarządu Oddziału
Krakowskiego.
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6. SKŁADKI
Uprzejmie przypominamy o uiszczaniu składek członkowskich. Składka od stycznia 2008 roku 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
Zarząd Oddziału Krakowskiego
7. TERMINY SPOTKAŃ ZARZĄDU
W 2008 roku zaplanowane są następujące terminy spotkań Zarządu Oddziału Krakowskiego:
14 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca. Zarząd spotyka się o godzinie 18.30
w sali 310 Instytutu Psychologii UJ, przy al. Mickiewicza 3. Zapraszamy!
Zarząd Oddziału Krakowskiego
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