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1. WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP ORAZ WYBORY
DO WŁADZ ODDZIAŁU.
12 października 2010 roku odbyło się
Walne
Zebranie
Oddziału
Krakowskiego PTP, na którym
przedstawiono
sprawozdanie
z
działalności ustępującego
Zarządu
oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej
poświęcone pracy Zarządu. Po
wysłuchaniu
ustępujący
Zarząd
otrzymał absolutorium. Przystąpiono
do
wyborów
przewodniczącego
Zarządu, którym została kol. Anna
Turczyńska. W skład Zarządu w
bieżącej kadencji weszli: kol. Krystian
Barzykowski, kol. Anna BogatyńskaKucharska (zastępca przewodniczącej),
kol. Daniel Dzida, kol. Anna

Grabowska (sekretarz), kol. Anna
Knobloch – Gala, kol. Magdalena
Lorenc
(skarbnik),
kol.
Maria
Matyszkiewicz,
kol.
Magdalena
Nitecka (sekretarz ds. członkowskich),
kol. Beata Trojan, kol. Anna Walczak.
Serdecznie dziękujemy za okazane
zaufanie. Do Komisji Rewizyjnej
zostały wybrane: jako przewodnicząca
kol. Bogusława Liszka-Kisielewska,
kol. Barbara Chuchacz, kol. Iwona
Łukasik, kol. Maria Turcza, kol. Alicja
Zaremba. Zapraszamy Państwa do
aktywnej współpracy.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

2. CO DALEJ – REFLEKSJE PO WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW
PTP I NA POCZ ĄTKU NOWEJ KADENCJI ZARZĄDU ODDZIAŁU
KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICNZEGO.
Długotrwała działalność w zarządach
jest
passe,
jest
niezgodna
z
nowoczesnym działaniem, przywodzi
na myśl niewiele pozytywnych
skojarzeń. A tymczasem po Walnym
Zgromadzeniu Delegatów Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego mamy
znaną od wielu lat – Nową
Przewodniczącą i rozpoczęte przez
poprzednika kierunki zmian w
Towarzystwie.
Wiosną
mijającego
roku
spostrzegłam, że minęła 15 rocznica
mojej aktywności w Zarządzie
Oddziału Krakowskiego PTP. Oddział
został reaktywowany w 1994 roku po
przerwie; było dużo pracy, by
odtworzyć jego zasoby i nadać mu
nowy kierunek. Od początku dbaliśmy
o to, by nie pełnić tych samych funkcji
dłużej niż przez dwie kadencje i to się
udawało. W tym okresie zmienialiśmy
wielokrotnie naszą siedzibę (Gołębia,
Piłsudskiego,
Grodzka,
Rynek

Główny,
Józefa
i
obecnie
Mickiewicza). Za każdym razem był to
jednak
teren
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Próbowaliśmy
pozyskać
własną
siedzibę,
ale
odstąpiliśmy od tej decyzji. Alma
Mater nie tylko z nazwy jest więc
naszą opiekunką i od początku staramy
się, by nie zapominała skąd wyszliśmy.
Niemal całe środowisko psychologów
krakowskich mobilizowało się, gdy
potrzebna była praca na rzecz Ustawy
o zawodzie psychologa oraz przy
organizacji XXXII Zjazdu Naukowego
PTP (to najlepsze przykłady udanej
współpracy naukowców i praktyków).
Znacząca
część
środowiska
psychologów uaktywnia się wtedy,
gdy Zarząd organizuje coroczne
specjalistyczne konferencje naukowe
oraz gdy odbywają się prezentacje
ośrodków skupiających psychologów
różnych specjalności – te ostatnie z
okazji Dnia Psychologa – 23 luty. Od
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dłuższego już czasu zapraszamy na te
konferencje psychologów z innych
Oddziałów
PTP,
z
innych
stowarzyszeń psychologicznych oraz
zaprzyjaźnionych
psychologów
polskiego pochodzenia z Austrii.
Powstało też, w pewnym sensie z
mojej inicjatywy, aktywnie działające
Koło Młodych Psychologów, a część
osób która je tworzyła podjęła pracę w
Zarządzie Oddziału w minionej i w
obecnej kadencji. To oni czuwają nad
programem EURO PSY.
Wydaje się więc, że Małopolska
przygotowuje
się
do
zmiany
pokoleniowej, a działalność Oddziału
Krakowskiego sprzyja wypełnieniu

luki
pomiędzy
wykształceniem
akademickim, a wchodzeniem w
zawód oraz doskonaleniem czy
rozwojem umiejętności zawodowych.
Mam zamiar czuwać nad tym, co
zapoczątkował
pierwszy
po
reaktywacji Oddziału Krakowskiego
Przewodniczący – kolega Adam
Niemczyński i co rozwijałam pełniąc
tę funkcję przez następne dwie
kadencje. Mam zamiar również
kontynuować to, o co dbała w sposób
szczególny ustępująca Przewodnicząca
naszego
Oddziału
koleżanka
Bogusława Liszka-Kisielewska, o
integrację środowiska psychologów.
Przewodnicząca ZOK PTP
Anna Turczyńska

Plan działalności Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP w latach 2009 – 2012
1. Konferencje służące rozwojowi zawodowemu.
Konferencja poświęcona superwizji
Coroczne konferencje dotyczące psychologii klinicznej
Konferencja poświęcona diagnozie upośledzenia umysłowego oraz pracy
w tym obszarze
2. Szkolenia we współpracy z Kołem Młodych Psychologów.
Współpraca w organizacji konferencji „Jaka etyka – taka praktyka?”
Wspieranie innych warsztatów i konferencji planowanych przez Koło
3. Założenie Koła Psychologów Seniorów.
4. Kontynuowanie prac na rzecz Ustawy o zawodzie psychologa.
5. Dalsze prace nad EURO PSY.
Rozpowszechnianie informacji na temat Certyfikatu.
Współpraca w European Federation of Psychological Associations
6. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami Psychologicznymi.
7. Odznaczenia i dowody uznania za wykonaną pracę.
8. Czynności administracyjno – organizacyjne:
Zmiana siedziby i zagospodarowanie pomieszczenia biurowego
Uporządkowanie archiwum i materiałów zgromadzonych przez ostatnich
15 lat działalności OK PTP
Rozwój i unowocześnienie strony internetowej oraz sposobu
komunikowania się członków Oddziału z Zarządem
Systematyczna aktualizacja listy członków naszego Oddziału
Podział kompetencji wśród członków Zarządu i ustalenie sposobów
współpracy
Dopilnowanie ZG by zorganizował szkolenie dla skarbników i komisji
rewizyjnej
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3. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
PTP.
Spotkania Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP w 2010 roku zaplanowane są w
następujących terminach: 11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 12 kwiecień, 10 maj, 14
czerwiec. Zebrania będą do odwołania odbywały się o godzinie 18.30 w sali 7 w
Instytucie Psychologii UJ przy al. Mickiewicza 3. Zainteresowanych serdecznie
zapraszamy. Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony internetowej, na której
staramy się na bieżąco informować o ewentualnych zmianach oraz kontaktu
mailowego.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
4. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ORAZ WYBORY DO ZARZĄDU
GŁÓWNEGO.
W dniach 27 - 29 listopada 2009r.
odbyło się w Warszawie Walne
Zgromadzenie Delegatów Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, które
wybrało nowe władze Towarzystwa i
wyznaczyło kierunki działań w
następnej kadencji. Z Oddziału
Krakowskiego
zostały
wybrane
następujące osoby: do Zarządu
Głównego Daniel Dzida, Iwona
Kozłowska-Piwowarczyk
oraz
Bogusława Liszka – Kisielewska, do
Głównej Komisji Rewizyjnej: Anna
Grabowska, do Sądu Koleżeńskiego:
Janina
Kisielewska,
Maria
Matyszkiewicz oraz Beata Trojan.
Pełna lista nowo wybranych władz
dostępna na stronie www.ptp.org.pl.
Z okazji wyborów oraz związanych z
tym
podsumowań
pragniemy
przypomnieć, że Polskie Towarzystwo
Psychologiczne liczy już prawie 102
lata, zrzesza około 4 tysięcy
psychologów. Posiada 24 oddziały
terenowe
we
wszystkich
województwach, być może powstanie
także oddział zagraniczny w Dublinie.

Nasze Towarzystwo tworzy 14 sekcji
w wyspecjalizowanych dziedzinach
psychologii – Klinicznej
Dziecka,
Rozwojowej, Sądowej, Psychoterapii,
Zdrowia,
Sportu,
Socjoterapii,
Trenerska, Transportu, Interwencji
Kryzysowej, Terapii
PoznawczoBehawioralnej,
Zarządzania
i
Marketingu,
Psychologii
Międzykulturowej oraz Coachingu.
Do Towarzystwa przynależą także
placówki
psychologii
stosowanej
Instytut Psychologii Zdrowia, Ośrodek
Badań i Usług Psychologicznych,
Wrocławska
Pracownia
Psychoedukacji
i Terapii „Plus”,
Psychologiczna
Pracownia
Konsultacyjno-Wychowawcza
w
Warszawie,
Pracownia
Testów
Psychologicznych PTP sp. z.o.o.
Możemy pochwalić się dwoma
periodykami:
Przeglądem
Psychologicznym
i
Nowinami
Psychologicznymi.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

5. KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE SUPERWIZJI.
Zapraszamy
na
Konferencję
zorganizowaną przez Zarząd OK PTP,

która odbędzie się w marcu 2010 r. :
„Budowanie systemu superwizji i
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bezpieczny sposób wykonywać swój
zawód.
Celem
naszej
konferencji
(stanowiącej włączenie się OK PTP do
omawianego
projektu)
jest
propagowanie idei superwizji i
coachingu
wśród
pracowników
oświaty zajmujących się pomocą
psychologiczno – pedagogiczną.
Osoby te stanowią specyficzną grupę
pracowników systemu edukacji. Są
elementem systemu powołanego w
celu pomagania ludziom, wspierania
ich rozwoju, stymulowania zmian.
Udzielanie pomocy i wsparcia
wymaga intensywnego zaangażowania
się w życie innych ludzi. Dlatego ta
grupa zawodowa ponosi koszty
psychologiczne w trakcie świadczonej
pomocy. Często ma do czynienia z
trudnymi,
nieufnie
nastawionymi
klientami, klientami „z przymusu”.
Pojawiające się problemy są coraz
trudniejsze a ich rozwiązanie utrudnia
brak wsparcia.
Specyfiką
pomagania
osobom
młodym, niedojrzałym (a z takimi
mamy do czynienia w szkołach) jest
większa niż w przypadku pracy z
osobami dorosłymi odpowiedzialność
osoby pomagającej.
Standardem etycznym powinno być
zapewnienie osobom zajmującym się
pomocą
psychologiczno
–
pedagogiczną możliwości korzystania
z superwizji jako formy wsparcia
zawodowego.

coachingu dla osób zajmujących się
pomocą
psychologiczno
–
pedagogiczną w oświacie” (projekt
CMPPP i grupy TROP”).
Projekt
nazwany
początkowo
„Budowanie systemu superwizji i
coachingu
w
poradnictwie
psychologiczno – pedagogicznym.”
jest realizowany przez CMPPP w
Warszawie i grupę TROP z Warszawy
od listopada 2008 r. Został on
włączony do programu „Bezpieczna i
Przyjazna Szkoła”, który został
przyjęty przez rząd na lata 2008 –
2013. Stało się tak dlatego, że dlatego
że jednym z podstawowych celów tego
rządowego programu jest wzmocnienie
i rozszerzenie specjalistycznej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
W ramach tego projektu odbyły się
dwie 3 – dniowe konferencje
szkoleniowe zorganizowane przez
CMPPP w Warszawie w dniach 14 –
16 listopada 2008 r. i 12 – 14 grudnia
2008 r. W wyniku podjętych w czasie
konferencji działań powstała Grupa
Roboczo – Zadaniowa, która spotykała
się już kilka razy w CMPPP w
Warszawie. Planowane są dalsze
seminaria w lutym, kwietniu i czerwcu
2010 r.
Autorzy projektu uważają, że
superwizja to narzędzie rozwoju
pracowników, które stanowi dla nich
wsparcie, jest cennym źródłem wiedzy
zawodowej i osobistej, sprzyja
profesjonalizmowi oraz sprawia, że
psycholog i pedagog może w
Program Konferencji :

godz. 8.00 – 9.00
Rejestracja uczestników
godz. 9. 00 – 9.10
Powitanie uczestników przez przewodniczącą ZOK PTP Annę Turczyńską
godz. 9.10 – 9.30
Prezentacja projektu CMPPP i grupy TROP „Budowanie systemu
superwizji i coachingu w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym”
– przedstawiciel CMPPP - Lilianna Zaremba
godz. 9.30 – 9.50
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Superwizja w psychoterapii – Anna Turczyńska
godz. 9.50 – 10.10
Co to jest coaching i czym się różni coaching od superwizji ? – Anna
Grabowska
godz. 10.10 – 10. 30
Superwizja w systemie pomocy osobom uzależnionym –Jolanta Ryniak
godz. 10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
godz. 11.00 – 11.20
Superwizja w systemie opieki społecznej – Ryszard Izdebski
godz. 11.20 – 11.40
Superwizja w oświacie : Spotkania superwizyjne dla psychologów i
pedagogów szkolnych – Beata Trojan
godz. 11.40 – 12.00
Superwizja w oświacie : Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów
szkolnych – Aleksandra Lorenc i Alicja Zaremba
godz. 12.00 – 12.45
Co możemy zrobić, aby zapewnić realizację omawianego projektu dla
pracowników poradni oraz psychologów i pedagogów szkolnych ? – Praca
w grupach (grupy : psychologów zajmujących się diagnozą i pomocą
psychologiczną, pedagogów poradnianych, logopedów oraz psychologów i
pedagogów szkolnych). i
godz.12.45 - 13.15 Przerwa kawowa
godz. 13.15 – 13.55
Prezentacja wyników pracy grup
godz. 13.55 – 15.00
Dyskusja panelowa : Szanse i zagrożenia projektu CMPPP
z udziałem przedstawiciela CMPPP. przedstawiciela Kuratorium,
przedstawiciela Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, dyrektora poradni
psychologiczno – pedagogicznej, psychologa z poradni, logopedy i pedagoga
szkolnego.
godz. 15. 00
Zakończenie konferencji
W styczniu 2010 podamy szczegółowe informacje dotyczące planowanej konferencji
i zaczniemy przyjmować zgłoszenia udziału w konferencji.
kol. Beata Trojan

6.

PROGRAM

DZIAŁALNOŚCI

KOŁA

Koło Młodych Psychologów obecnie
jest zaangażowane w realizację dwóch
projektów. Pierwszy to organizacja
konferencji na temat etyki zawodu

MŁODYCH

PSYCHOLOGÓW

psychologa, która odbędzie 11
kwietnia 2010r. w Krakowie. Drugi to
przygotowania
do
programu
pilotażowego
dotyczącego
Europejskiego Certyfikatu Psychologa
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(„EuroPsy”).
Oprócz
realizacji
wspomnianych już projektów, KMP
przyjęło jako priorytet działania na
rzecz zachęcania do współpracy
studentów psychologii IV i V roku
oraz młodych psychologów (w tym
doktorantów)
i
aktywnego
ich

włączenia
się
podejmowane
Krakowski PTP.

Koła

w
przez

inicjatywy
Oddział

Daniel Dzida
Przewodniczący
Młodych Psychologów

7. KONFERENCJA „JAKA ETYKA - TAKA PRAKTYKA? DYLEMATY
ETYCZNE W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ.”
Koło
Młodych
Psychologów
działające przy OK PTP, Zarząd
Oddziału Krakowskiego PTP, Sekcja
Psychologii Międzykulturowej Koła
Naukowego Studentów Psychologii UJ
oraz Instytut Psychologii UJ przy
współpracy z Interdyscyplinarnym
Centrum Etyki UJ oraz Towarzystwem
Doktorantów UJ mają zaszczyt
zaprosić Państwa na konferencję
naukową pod tytułem „Jaka Etyka –
Taka praktyka? Dylematy etyczne w
praktyce psychologicznej”. Podczas
konferencji poruszana będzie tematyka
etyki zawodu psychologa w kontekście
oświaty,
służby
zdrowia
i
psychoterapii,
jak
również
w
kontekście współczesnych wyzwań
psychologii (badania naukowe, pomoc

psychologiczna
przez
Internet,
wielokulturowość). Swój aktywny
udział zapowiedzieli m.in. prof. dr hab.
Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Halina
Grzymała-Moszczyńska, dr hab. Adam
Niemczyński, dr hab. Małgorzata
Opoczyńska-Morasiewicz oraz dr
Małgorzata
Toeplitz-Winiewska.
Konferencja odbędzie 11 kwietnia
2010r.
(niedziela)
w
gmachu
Audytorium
Maximum
UJ.
Szczegółowy program będzie dostępny
pod koniec stycznia 2010r. na stronie
OK PTP i KMP.

Daniel Dzida
Przewodniczący KMP

8. PLANY NA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA
Jak co roku planujemy uroczyście
obchodzić Międzynarodowy Dzień
Psychologa. Jak zwykle zapraszamy na
spotkanie towarzyskie, w tym roku
połączone z prezentacją kilku innych
towarzystw
zrzeszających
oraz

reprezentujących
interesy
psychologów. Szczegółowe informacje
będą się pojawiać na naszej stronie
internetowej.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

9. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W celu zminimalizowania kosztów
oraz
poprawy
komunikacji
z
Członkami Oddziału, tworzymy i

aktualizujemy listę mailingową. W jej
ramach wysyłane są biuletyny, jak
również informacje o nowościach
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wyrazić zgodę na wpisanie na listę
mailingową. Przypominamy także o
aktualizacji adresów email oraz
pocztowych, a także innych danych
teleadresowych. Informacje o zmianie
adresu można przesyłać mailem na
adres sekretarza ds. członkowskich
Magdaleny Niteckiej lub pocztą na
adres
Zarządu
Oddziału
Krakowskiego PTP, al. Mickiewicza 3,
31-120 Kraków.

zamieszczanych
na
stronie
internetowej Oddziału Krakowskiego
PTP
www.ptp.krakow.pl
W związku z powyższym prosimy o
przesłanie adresu email do sekretarza
ds.
członkowskich
Magdaleny
Niteckiej:
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl z
tematem: "Wyrażam
zgodę na
wpisanie na listę mailingową".
Jednocześnie pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim osobom,
które zdążyły już przesłać emaile i

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

10. SKŁADKI
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Aktualna składka wynosi nadal 80zł.
Można ją wpłacać osobiście podczas
spotkań
Zarządu
Oddziału
Krakowskiego PTP lub na konto
Oddziału o numerze:

zobowiązani
do
szczegółowego
analizowania list członków PTP pod
kątem ich aktywności, co umożliwi –
w trybie określonym w Statucie PTP
przyjęcie uchwały o skreśleniu osób od
wielu lat uchylających się od
regulowania składek i/lub tych, z
którymi nie można nawiązać kontaktu.
Zamierzamy regularnie monitorować
te kwestię i bezpośrednio zwracać się
do Państwa w razie wątpliwości,
dlatego tym bardziej prosimy o
aktualizację danych teleadresowych.
Przypominamy, że informacji na temat
zaległych składek udziela skarbnik
oddziału koleżanka Magdalena Lorenc:
magdalena.lorenc@onet.pl.

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
Wpisowe wynosi aktualnie 40 zł.
Jednocześnie
przypominamy,
że
osoby, które zapisały się do Oddziału
Krakowskiego w drugiej połowie roku
w danym roku płacą tylko połowę
rocznej składki. Dziękujemy tym z
Państwa, którzy regularnie uiszczają
opłaty oraz tym, którzy do tej pory
uregulowali zaległości. Przypominamy
także
ponownie,
że
jesteśmy
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