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SERDECZNIE WITAMY, MAMY NADZIEJĘ NA UDANĄ WSPÓŁPRACĘ!
ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
Spis treści:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów w Warszawie w dniach 26-28 stycznia 2007.
2. Sylwetka nowego Przewodniczącego.
3. Konferencja „Psycholog na progu kariery zawodowej”.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego.
5. Składka członkowska.

1. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W dniach 26 do 28 stycznia
odbyło się w Warszawie Walne
Zgromadzenie
Delegatów.
Oddział
Krakowski był reprezentowany przez 17
naszych Członków. Z dumą pragniemy
poinformować, że 9 z nich znalazło się we
władzach centralnych Towarzystwa.
Pierwszy dzień przebiegał w
atmosferze burzliwej dyskusji nad
prezentowanymi przez ustępujące władze
sprawozdaniami. Główne wątki dyskusji
dotyczyły dalszych losów Ustawy o
zawodzie
psychologa,
finansów
Towarzystwa oraz ich przejrzystości,
funduszy europejskich jako potencjalnego
źródła
finansowania
działalności
Towarzystwa, usprawnienia współpracy
pomiędzy Oddziałami, pozyskiwania
młodych psychologów do współpracy, a
także kwestii etycznych.
Drugiego dnia obrad odbyły się
wybory do Zarządu Głównego oraz Sądu
Koleżeńskiego. Atmosfera tego dnia była
bardzo
emocjonująca.
Na
Przewodniczącego ZG PTP kandydowali:
Pan Profesor Adam Niemczyński z
Zarządu Oddziału Krakowskiego oraz
Pani Doktor Małgorzata Toeplitz –

Winiewska,
dotychczas
sprawująca
funkcję Przewodniczącej ZG PTP.
Z przyjemnością informujemy, że
Przewodniczącym Zarządu Głównego PTP
został kol. Adam Niemczyński, członek
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP.
Poparcie dla obu kandydatów było bardzo
wyrównane, głosowanie odbywało się w 3
turach.
Jednocześnie
pragniemy
serdecznie podziękować dotychczasowej
Przewodniczącej
kol.
Małgorzacie
Toeplitz – Winiewskiej za trud jaki
włożyła w przewodzenie Towarzystwu
przez ostatnie 15 lat. Ustępującą
Przewodniczącą pożegnano oklaskami.
Wiceprzewodniczącą
Zarządu
Głównego została kol. Anna Turczyńska,
która przez ostatnie 6 lat sprawowała
funkcję
Przewodniczącej
naszego
Oddziału,
była
członkiem
Sądu
Koleżeńskiego Koleżeńskiego I instancji
w poprzedniej kadencji, przez 6 lat
sprawowała funkcję skarbnika Oddziału
Krakowskiego. Z dumą informujemy, że
kol. Anna Turczyńska uzyskała w
głosowaniu najwięcej głosów spośród
kandydujących do Zarządu Głównego.
Członkiem Zarządu Głównego
została delegatka Oddziału Krakowskiego

kol. Iwona Kozłowska – Piwowarczyk,
która w ostatniej kadencji była członkiem
Głównej Komisji Rewizyjnej.
W skład Sądu Koleżeńskiego I
instancji zostały wybrane delegatki
naszego oddziału: kol. Maria Butscher,
kol. Beata Trojan, kol. Ewa Wolińska. Do
Sądu Koleżeńskiego II instancji została
wybrana kol. Janina Kisielewska.
Przewodniczącym
Sądu
Koleżeńskiego został kol. Ryszard Borys.
Ostatniego dnia obrad odbyły się
do wybory do Głównej Komisji
Rewizyjnej, w której skład weszły dwie
koleżanki z naszego oddziału: kol. Anna
Grabowska i kol. Anna Walczak.
Przewodniczącą
Głównej
Komisji
Rewizyjnej
została
kol.
Renata
Szczepańska z Oddziału Bielskiego.
Ostatniego dnia odbyła się
również
poważna
dyskusja
nas
przyszłością
PTP,
podczas
której
poruszono m.in. kwestie: powrotu do

kadencyjności
stanowisk,
wykorzystywania środków z funduszy
unijnych
jako
możliwych
źródeł
finansowania działalności PTP, budowania
współpracy z innymi Towarzystwami
zrzeszającymi psychologów, opieki nad
młodymi psychologami wkraczającymi w
zawód w trosce o uczenie ich wysokich
standardów usług psychologicznych,
nieustannego łączenia teorii i praktyki
psychologicznej.
Z przykrością informujemy, że
zostało bardzo niewiele czasu na wnioski,
które po przegłosowaniu mogłyby się stać
uchwałami
Walnego
Zgromadzenia
Delegatów. Mimo to, mamy nadzieję, że
wnioski przekazane Komisji Wnioskowej
zostaną potraktowane jako wskazówki do
pracy na najbliższe lata zapewniając coraz
większą skuteczność i atrakcyjność
podejmowanym
przez
Towarzystwo
inicjatywom.
Kol. Anna Bogatyńska – Kucharska

2. SYLWETKA NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO
Dr hab. Adam Niemczyński
kieruje Zakładem Psychologii Rozwoju
Człowieka w Instytucie Psychologii
Stosowanej oraz Zakładem Zarządzania
Oświatą w Instytucie Spraw Publicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada i
prowadzi seminaria również na uczelniach
warszawskich.
Posiada rozległe doświadczenie z
działalności w Polskim Towarzystwie
Psychologicznym.
Był
sekretarzem
generalnym,
przewodniczącym Sądu
Koleżeńskiego,
przewodniczącym
Oddziału w Krakowie, przewodniczącym
Sekcji Psychologii Rozwojowej, która
powstała z jego inicjatywy. Jest
redaktorem Psychologii Rozwojowej obok
prof. Marii Kielar-Turskiej.
Adama Niemczyńskiego znam ze
wspólnej pracy na rzecz Oddziału
Krakowskiego PTP od wiosny 1994 roku,
kiedy to został wybrany do funkcji
przewodniczącego i pełnił ją przez dwie
kolejne kadencje.

Delegaci oczekują od nowego
Przewodniczącego, by PTP było obecne w
liczących
się
międzynarodowych
organizacjach psychologów, by jego
członkowie odważyli się korzystać z
funduszy unijnych do realizacji swych
zamierzeń. Liczą na to, że Przewodniczący
przyczyni
się
do
uaktywnienia
psychologów nauczycieli akademickich i
naukowców w działaniach na rzecz
Towarzystwa. Oczekują, że młodzi
psychologowie, wchodzący w zawodowe
życie, znajdą w PTP interesujące i
pomocne miejsce. Mają nadzieję na
stworzenie warunków do większej
samodzielności w działaniach Sekcji i
Oddziałów
Terenowych
oraz
na
przyczynienie się do powstawania nowych
Sekcji. Delegaci, którzy poparli w
wyborach nowego Przewodniczącego
mają również nadzieję, że uda mu się
pozyskać wszystkich członków Zarządu
Głównego PTP oraz przewodniczących
Oddziałów i Sekcji do realizacji tych
zadań.
Kol. Anna Turczyńska

3. KONFERENCJA „PSYCHOLOG NA PROGU KARIERY ZAWODOWEJ”
„Psycholog na progu kariery zawodowej.
Ścieżki rozwoju i drogi awansu zawodowego przedstawione przez doświadczonych
psychologów.”
KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW
przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
organizuje Konferencję Naukową poświęconą możliwościom rozwoju zawodowego.
Cel konferencji:
- przekazanie istotnych, praktycznych informacji na temat możliwych ścieżek kariery
zawodowej,
- scharakteryzowanie specyfiki danego obszaru działań,
- udzielenie praktycznych informacji na temat wymaganych kompetencji oraz sposobów ich
zdobywania,
- przedstawienie placówek zajmujących się szkoleniami w danym obszarze.
Zaproszeni prelegenci: doświadczeni psychologowie, zajmujący się różnorodnymi
dziedzinami, przedstawią szerokie spektrum obszarów, w których istotna jest rola psychologa.
1. Dr Barbara Józefik (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, Krakowska
Szkoła Wyższa) przedstawi specyfikę pracy psychoterapeutycznej
2. Prof. dr hab. Maria Kielar - Turska (Instytut Psychologii UJ) opowie o historii
Towarzystwa
3. Mgr Piotr Kubik (Instytut Psychologii UJ) przestawi rolę psychologa społecznego w
dziale HR
4. Dr hab. Małgorzata Kossowska (Instytut Psychologii UJ) będzie mówić na temat
psychologii społecznej
5. Dr Aleksandra Lorenc Steinmec oraz Mgr Alicja Zaremba (Krakowski Ośrodek
Terapii) opowiedzą w jaki sposób można zapobiegać wypaleniu zawodowemu
poprzez organizację grup superwizyjno-warszatowych
6. Mgr Grażyna Mącznik (Specjalistyczny Szpital im dra Józefa Babińskiego) będzie
mówić na temat specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej
7. Mgr Tomasz Rajtar (Instytut Ekspertyz Sądowych) omówi pracę psychologów w
sądownictwie oraz szkolenia w tej dziedzinie
8. Dr Dorota Stolarska (Katedra Psychoterapii CM UJ) opowie o psychoterapii,
szkoleniach w tym zakresie
9. Mgr Beata Trojan (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1) opowie o
specyfice pracy psychologa w oświacie oraz wymaganych w tej dziedzinie
kwalifikacjach
10. Mgr Anna Turczyńska (Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
przedstawi aktualny stan prawny zawodu psychologa
Konferencja odbędzie się 9 marca 2007r., w godzinach 8.30 – 16.00, w Auli prof.
Danka w budynku Akademii Pedagogicznej przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.
Dla uczestników planujemy przygotowanie materiałów konferencyjnych.
Opłata za konferencję: 20 zł płatne przelewem w tytule przelewu prosimy umieścić:
KONFERENCJA MARZEC oraz imię i nazwisko UCZESTNIKA
dane do przelewu:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
PKO BP S.A. Oddział w Krakowie
Oddział Krakowskiego PTP 30-056 Kraków ul. Józefa 19

Zgłoszenia: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie
swojego udziału poprzez wysłanie: karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej wraz z
kopią dowodu wpłaty
na email - karierapsychologa@op.pl lub
listownie – PTP 30-056 Kraków, ul. Józefa 19
koniecznie z dopiskiem KONFERENCJA.
Prosimy o wysyłanie osobnego zgłoszenia dla każdego uczestnika.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
4.
NADZWYCZAJNE
KRAKOWSKIEGO

WALNE

ZEBRANIE

CZŁONKÓW

ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału Krakowskiego zgodnie z obowiązującym Statutem PTP
zwołuje Nadzwyczajne Zebranie członków w celu wyboru Przewodniczącego
(Przewodniczącej) Oddziału Krakowskiego. Zebranie odbędzie się w dn. 9 marca 2007 o
godzinie 16 w Auli Prof. Danka, w budynku Akademii Pedagogicznej przy ul.
Podchorążych 2.
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Zarząd OK PTP postanowił złożyć
wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Zebrania Członków Oddziału celem
przeprowadzenia
wyboru
przewodniczącego. Każdego roku do
naszego Oddziału składa deklaracje
kilkadziesiąt osób rekomendowanych
przez dwóch aktywnych, zwyczajnych
członków Towarzystwa. W konferencjach
organizowanych przez Zarząd uczestniczy
nieraz kilkaset osób. Wydawać by się
mogło,
że
zainteresowanie
członkowstwem w PTP stale wzrasta. Z
wielu zapewne powodów, nie przekłada
się to jednak na gotowość do

podejmowania odpowiedzialności za
działalność
Oddziału Krakowskiego.
Najbardziej podstawowym wymiarem tej
odpowiedzialności jest udział w wyborach.
Udział ten jest
naszym prawem i
przywilejem z którego, jak się okazuje,
tylko nieliczni decydują się korzystać.
Zachęcam zatem wszystkich, którym
zależy na tym, by mieć wpływ na dalszy
rozwój OK PTP, do wzięcia udziału w
planowanym zebraniu.
Z okazji Dnia Psychologa składam
wszystkim życzenia satysfakcji w pracy
zawodowej.
Kol. Anna Turczyńska

5. SKŁADKA
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Po długiej i burzliwej dyskusji Walne
Zgromadzenie Delegatów podjęło uchwałę
o
podniesieniu
rocznej
składki
członkowskiej do 80 zł. Osoby, które
uiściły opłatę za 2007 rok do 26.01.2007
są zwolnione z obowiązku dopłaty, tzn.
dla nich składka za 2007 wynosi 70zł.
Podobnie
jak
dotychczas
istnieje

możliwość wpłaty w ratach. Studenci
płacą połowę składki, osoby wstępujące
do Towarzystwa w drugiej połowie roku
kalendarzowego płacą połowę składki. Dla
szczególnie
aktywnych
członków
Towarzystwa
istnieje
możliwość
umorzenia części opłaty.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

