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Liczba członków i członkiń Oddziału Krakowskiego PTP w latach
2009-2012
W okresie październik 2009 – wrzesień 2012 Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
uczestniczył w 30 posiedzeniach. Odbywały się one w drugi poniedziałek każdego
miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych: lipiec – sierpień) o godzinie 18.00
w siedzibie Oddziału przy Alei Mickiewicza 3.
Stan członków i członkiń OK PTP w październiku 2009 wynosił: 340 osób (w tym
312 zwyczajnych i 28 nadzwyczajnych).
W okresie październik 2009 – wrzesień 2012 liczba ta zwiększyła się o 122 osoby
(w tym 106 zwyczajnych i 16 nadzwyczajnych), z czego:
Przyjęto: 100 osób (w tym: 80 zwyczajnych i 20 nadzwyczajnych);
Reaktywowano: 20 osób (w tym: 19 zwyczajnych i 1 członka
nadzwyczajnego);
Anulowano skreślenie: 2 członków zwyczajnych;
3 członków zwyczajnych zmieniło Oddział Terenowy na oddział
krakowski;
Zmarły 3 osoby (w tym 2 członków zwyczajnych i 1 członek
nadzwyczajny);
4 osoby zmieniły status z nadzwyczajnego na zwyczajny;
Liczba wszystkich członków i członkiń OK PTP (na wrzesień 2012) wynosi:
462 osoby (w tym: 418 zwyczajnych i 44 nadzwyczajnych).

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Organizowanie konferencji i szkoleń służących
rozwojowi zawodowemu psychologów
Ustępujący Zarząd zorganizował następujące wydarzenia:
1. 11 kwietnia 2010 – z inicjatywy i dzięki aktywności Koła Młodych
Psychologów (KMP) jak również we współpracy z Instytutem Psychologii
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

i

Towarzystwem

Doktorantów

UJ

–
3

zorganizowana została Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana
„Jaka

etyka

–

taka

praktyka?

„Dylematy

etyczne

w

praktyce

psychologicznej” (program konferencji: załącznik nr 1 do sprawozdania).
Konferencja odbyła się pod patronatem: Interdyscyplinarnego Centrum Etyki
UJ oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.
2. 18 czerwca 2010 – w ramach współpracy z Wojewódzkim Specjalistą
ds. Psychologii Klinicznej zorganizowana została konferencja pt. „Problemy
prawne w pracy psychologa klinicznego”. Beata Trojan, członkini Zarządu
OKPTP wygłosiła w ramach konferencji referat pt. „Ustawa o zawodzie
psychologa – stan aktualny. Kodeks etyczny”
3. 11 maja 2011 – konferencja pt. : „Co należy wiedzieć o niepełnosprawności
intelektualnej na początku XXI wieku”, pod przewodnictwem członkiń
Zarządu OK PTP Beaty Trojan i Marii Matyszkiewicz. Konferencja odbywała
się pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE)
w Warszawie

i

wzbudziła

ogromne

zainteresowanie

wśród

psychologów/psycholożek oraz pracowników i pracowniczek systemu
oświaty. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób. Program konferencji:
załącznik nr 2 do sprawozdania.
4. 10 czerwca 2011 – konferencja pt. ”Psychologia kliniczna – nowe wyzwania,
aktualne trendy”. Przewodnicząca OKPTP Anna Turczyńska promowała
działalność na rzecz PTP w ramach wygłoszonego referatu.
5. Wydarzenia,

konferencje

organizowane

z

okazji

Dnia

Psychologa

obchodzonego każdego roku przez Oddział Krakowski:
a. 20 lutego 2010 – zaprezentowano działalność stowarzyszeń mających
swoją siedzibę w Krakowie:
Polskie
z siedzibą

Towarzystwo
przy

Al.

Psychologii

Mickiewicza

3

Behawioralnej
(prelegentka:

–

Anna

Ziółkowska, wiceprezeska PTPB).
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"
– z siedzibą przy Al. Mickiewicza 3 (prelegent: Adam
Wawrzynek, przewodniczący).

4

Polskie

Stowarzyszenie

Psychologów

Praktyków

–

działające przy ul. Zamkowej 4/4 (prelegentka: Renata Rosa–
Chłobowska, prezeska).
Instytut Integralnej Psychoterapii GESTAT – z siedzibą przy
ul. Beskidzkiej

10

(prelegentka:

Aleksandra

Sękowska,

w imieniu Pani prezes Zofii Pierzchały).
b. 19 lutego 2011 – konferencja pt. „Oblicza starości” została
zorganizowana w ramach realizacji postulatu, członków i członkiń
OK PTP podczas zebrania sprawozdawczo–wyborczego w 2009 roku,
dotyczącego powołaniu Koła Psychologów Seniorów. Wygłoszono
następujące referaty:
dr E. Leśniak - Przeżywanie starości;
dr hab. A. Niedźwieńska, prof. UJ - Paradoks wieku w pamięci
prospektywnej;
mgr A. Świątek – Międzypokoleniowa wymiana komunikacyjna –
badania nad językiem seniorów;
dr A. Knobloch–Gala – Akceptacja starości;
c. 25 lutego 2012 – konferencja pt. „Ucieczka od i do psychologii –
dylematy w pełnieniu różnych ról zawodowych przez psychologa”.
Na temat dylematów pełnienia różnych ról zawodowych wypowiadali
się prelegentki i prelegenci:
psycholog – logopeda kol. Anna Knobloch-Gala;
psycholog – ksiądz kol. Roman Hinc;
psycholog – psychoterapeuta kol. Iwona Kozłowska-Piwowarczyk;
psycholog – nauczyciel kol. Maria Matyszkiewicz;
6. 4 czerwca 2012 – Sesja Naukowa pt. „Krakowska Szkoła Psychologii – 50-ta
rocznica wypromowania pierwszych absolwentów”, zorganizowana została
przy współpracy Oddziału Krakowskiego PTP z: Instytutem Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Komitetem Psychologii PAN. Program
konferencji stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.
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Współpraca z innymi stowarzyszeniami psychologów działającymi
w naszym regionie poprzez prezentacje, udział w konferencjach:
Współpraca w ramach VI Międzynarodowego Sympozjum Naukowego
Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej (19–20.03.2010);
Udział na zaproszenie w III Sympozjum Naukowo–Szkoleniowego pt. „Rola
grup Balinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego” (11–12.09.2010);
Udział na zaproszenie w Sesji dotyczącej pomocy psychologicznej dla
poszkodowanych powodzi w roku 2010 – Sekcja Interwencji Kryzysowej
(11.12.2010).
Uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym do specjalizacji z psychologii
klinicznej.
Przewodnicząca Zarządu kol. Anna Turczyńska jako jego przedstawicielka
brała udział w pracach komisji kwalifikujących chętnych do udziału w drugiej
edycji programu specjalizacyjnego w trzech ośrodkach w Krakowie: Szpitalu
Uniwersyteckim, Szpitalu im. Babińskiego oraz Szpitalu im. Rydygiera.
Postępowanie kwalifikacyjne trwało kilka tygodni.
Specjalizacja kliniczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, do udziału
w programie zgłosiło się około 200 osób z różnych regionów Polski.
Większość z nich prezentowała wysoki poziom merytoryczny oraz właściwą
motywację. Niestety ilość kandydatów znacznie przekraczała ilość miejsc
szkoleniowych. Z tego powodu szczególnie ważnym zadaniem jest otwieranie
kolejnych ośrodków szkoleniowych w innych miastach wojewódzkich.
Współpraca w ramach XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji
Psychologii Rozwojowej pt. „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”,
która odbyła się w dniach 13–16 czerwca 2011.
Uczestniczenie w pracach Kapituły przyznającej wyróżnienia i odznaczenia
za pracę na rzecz Sekcji Psychologii Rozwojowej. Przewodnicząca OK PTP.
Przewodnicząca Anna Turczyńska w imieniu Zarządu uczestniczyła wraz
z prof. G. Mendecką oraz dr Ewą Gurbą w pracach Kapituły. Odznaczenia
zostały wręczone w bardzo uroczystej atmosferze w Auli Collegium Novum.
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Udział na zaproszenie w konferencji zorganizowanej przez Krakowski
Ośrodek Terapii pt. „Objaw – pogranicze normy i patologii” (31.03.2011).
Udział na zaproszenie w konferencji Maltańskiego Centrum Pomocy
Niepełnosprawnym Dzieciom i ich rodzinom pt. „Rodzina–relacja–wsparcie.
Relacja jako podstawa oddziaływań terapeutycznych wspierających
rodzinę z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju” (07.10.2011).
Współorganizacja konferencji naukowej w 40 rocznicę śmierci Antoniego
Kępińskiego pt. "Przeciw melancholii. Perspektywy nauki i wiary"
(15.06.2012),

zorganizowanej

przez:

Międzynarodowe

Towarzystwo

Naukowe Fides et Ratio, Polską Akademię Umiejętności, Accademia dei
Rampanti (Padwa), Wydawnictwo Literackie.
W trakcie konferencji przewodnicząca Anna Turczyńska prowadziła część
II pt. "W sferze praksis", w ramach której odbył się panel dyskusyjny
pt. "Przeciwstawianie się melancholii w praktyce lekarskiej, psychologicznej,
duszpasterskiej". Wzięli w nim udział: psychologowie (Anna BogatyńskaKucharska, Małgorzata Baster), lekarze (dr Łukasz Cichocki, dr Krzysztof
Walczewski), oraz duszpasterze (ks. dr Andrzej Zając, ks. dr Paweł Pielka).
Panel został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników konferencji.

Działalność Koła Młodych Psychologów
Koło Młodych Psychologów działa od 2006r. przy Oddziale Krakowskim PTP,
skupia młodych psychologów (staż pracy nie większy niż 10 lat) oraz studentów
psychologii (co najmniej 3 roku). Główny cel działalności Koła to wspieranie rozwoju
zawodowego młodych psychologów i studentów psychologii poprzez organizację
warsztatów, szkoleń i konferencji, jak również integracja środowiska młodych
psychologów.
Aktualnie KMP liczy dwunastu członków zwykłych (wraz z Zarządem Koła).
Informacje o bieżącej działalności znajdują się na stronie Oddziału Krakowskiego PTP,
jak i na własnej stronie KMP - https://sites.google.com/site/kmpkrakow/ (działającej
od lutego 2009r.).
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W październiku 2009 roku odbyły się wybory, Koło wybrało nowego
Przewodniczącego jak i Nowy Zarząd KMP, w skład którego weszli:
- Daniel Dzida - Przewodniczący KMP,
- Krystian Barzykowski - Zastępca Przewodniczącego KMP,
- Joanna Grzymała - Moszczyńska - Zastępca Przewodniczącego KMP.
Ponadto Annie Bogatyńskiej - Kucharskiej, która była Przewodniczącą KMP
od początku jego powstania (2006r.) do października 2009r., nadano status członka
honorowego.
W czerwcu 2011r. dotychczasowy Przewodniczący KMP - Daniel Dzida złożył
rezygnację z pełnienia tej funkcji. Tymczasowo (do czasu wyborów) funkcję
p.o. Przewodniczącego pełnili Zastępcy Przewodniczącego KMP - Krystian Barzykowski
oraz Joanna Grzymała-Moszczyńska.
15 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie, podczas którego na nową
Przewodniczącą KMP wybrana została Elżbieta Ślusarczyk. Dodatkowo w skład władz
Koła weszli:
- Joanna Grzymała - Moszczyńska (Zastępczyni Przewodniczącej KMP)
- Krystian Barzykowski (Zastępca Przewodniczącej KMP)
- Magdalena Kosno (Sekretarz KMP)
Działalność Koła Młodych Psychologów w latach 2009-2012 dotyczyła:
1.

Organizacji cyklu spotkań pt. "świadomość niepełnosprawności":
a. "Wsparcie edukacyjne studentów niepełnosprawnych w UJ – zakres
zadań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych" (17.01.2011) – warsztat
współorganizowany przez BON UJ, Prowadząca: Małgorzata Perdeus-Białek
(1,5h);

2.

Organizacji cyklu spotkań pt. "Psycholog w praktyce":
a. „Praca z dziećmi z ADHD” (30.03.2009) – prowadząca: mgr Barbara Jasak.
b. „Profilowanie sprawców przestępstw” (01.06.2009) – prowadzący:
dr Maciej Szaszkiewicz.
c. "Psycholog w oświacie" cz. 1 (21.03.2011) – warsztat dot. pracy psychologa
w poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadząca: mgr Magdalena
Lorenc (1h);
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d. "Psycholog w oświacie" cz. 2 (28.03.2011) – warsztat dot. pracy
psychologa w liceum, prowadząca: mgr Anna Bogatyńska-Kucharska (1h);
e. "Podstawowe założenia coachingu" (18.04.2011) – warsztat dot. coachingu,
Prowadząca: mgr Olga Świderska (3h);
f.

"Praca psychologa w obszarze geriatrii z chorymi i ich rodzinami"
(16.05.2011) – warsztat dot. pracy psychologa w obszarze geriatrii,
Prowadzący: dr Michał Gwiżdż (1,5h).

g. „Psycholog

mediatorem?”

(24.01.2012),

prowadząca:

mgr

Elżbietę

Ślusarczyk.
h. „Co po dyplomie? Możliwości pracy młodego psychologa”, prowadzący
mgr Daniel Dzida (21.05.2012).
i.

„Psycholog w relacji diagnostycznej z osobą niepełnosprawną”
(27.05.2012); prowadzący: dr Krzysztof Gerc.

j.
3.

„Dialog z głosami” (28.05.2012), prowadząca: mgr Mariola Wereszka.

Organizacji cyklu spotkań pt. „10 filmów, które każdy psycholog powinien
obejrzeć”:
a. „Lot nad kukułczym gniazdem” (03.04.2012), z prelekcją dra Grzegorza
Iniewicza;
b. „Stowarzyszenie umarłych poetów” (15.05.2012), z prelekcją dr Doroty
Czyżowskiej;
c. „Niebieskoocy” (05.06.2012), z prelekcją i warsztatem prowadzonym przez
mgr Joannę Grzymała-Moszczyńską;

4.

Pozostałe warsztaty:
a. „Prawa człowieka w kontekście kontaktu z uchodźcami” (17.05.2010),
warsztat prowadzony przez przedstawicieli Amnesty International Polska –
Oddział w Krakowie.
b. „Pomoc Psychologiczna uchodźcom i migrantom” (30.05.2010), warsztat
prowadzony przez prof. dr hab. Halinę Grzymałę Moszczyńską (Uniwersytet
Jagielloński) oraz mgr Małgorzatę Symonowicz (Centrum Terapii dla Ofiar
Tortur w Berlinie).
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5.

Współpraca z Zarządem Oddziału Krakowskiego:
a. Koło aktywnie wspierało Zarząd Oddziału Krakowskiego w podejmowanych
przez niego inicjatywach, szczególnie w organizowanych konferencjach:
- "Rola psychologa w orzecznictwie oświatowym, sądowym, medycznym";
- "Lepiej być zdrowym i bogatym - Co w tej sprawie może zrobić psycholog
kliniczny?";
- „Problemy prawne w pracy psychologa klinicznego”;
- Koło jest również zaangażowane w przygotowania do projektu pilotażowego
dotyczącego Europejskiego Certyfikatu Psychologa ("EuroPsy").

6.

Organizacja Konferencji:
Od marca 2009 roku Koło podjęło prace przygotowawcze do konferencji
dotyczącej etyki zawodu psychologa. Od września do grudnia 2009r. trwały
intensywne prace nad konferencją, m.in. ustalenie zakresu tematycznego, wybór
i zaproszenie prelegentów, tworzenie wstępnego kosztorysu, jak również
pozyskiwanie funduszy na organizację konferencji. Koło Młodych Psychologów
w styczniu 2010 roku kontynuowało intensywne przygotowania do kwietniowej
konferencji "Jaka Etyka – Taka praktyka? Dylematy etyczne w praktyce
psychologicznej". Powstała strona konferencji: http://www.ekonferencje.pl/etyk
apsychologa/ na której zostały umieszczone szczegółowe informacje. Konferencja
cieszyła

się

dużym

zainteresowań

i

ukazała

potrzebę

dyskusji

oraz

podejmowania tematu etycznej strony działalności profesjonalnej psychologów.

Działalność Koła Psychologów Seniorów
Dwie inicjatywy podjęte przez Zarząd OK PTP wiążą się z organizacją
i poszukiwaniem sposobów działania KPS: wymieniona wcześniej konferencja „Oblicza
starości” oraz Sesja Naukowa „Krakowska Szkoła Psychologii – 50-ta rocznica
wypromowania pierwszych absolwentów”.
Wielogodzinne przygotowania do Sesji Naukowej podczas 10 spotkań
organizacyjno-programowych w okresie od września 2011 do maja 2012 stosunkowo
niewielkiej grupy Seniorek (Maria Kielar-Turska, Anna Knobloch-Gala, Elżbieta Leśniak,
Janina Kisielewska_Abugeseisa, Anna Turczyńska), zaowocowały znacznym wzrostem
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zainteresowania dorobkiem, doświadczeniem i umiejętnościami zawodowymi Seniorów
i Seniorek krakowskiej psychologii.

Udział w Zjeździe Naukowym PTP i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
w Katowicach
Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów – dyskusja na temat proponowanych zmian w statucie.
Czynny udział Członków Zarządu OK PTP w Zjeździe w formie warsztatów,
referatów

oraz

posterów

(A.

Grabowska,

D.

Dzida,

K.

Barzykowski,

A. Turczyńska).

Odznaczenia:
1. Odznaka za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii
Ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP w 1995 roku.
Sporządzona została wówczas żeliwna forma tego odznaczenia (do tej pory
dwukrotnie zakupywano po 5 odlewów). Dotychczas odznaczonych zostało dziewięć
osób:
prof. dr hab. Maria Susułowska (1995);
dr Elżbieta Leśniak (1997);
dr Wanda Badura-Madej (1999);
dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka prof. UJ (2001);
prof. dr hab. Zenomena Płużek (2003);
prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (2006);
mgr Anna Turczyńska (2008);
dr Anna Knobloch-Gala (2009);
dr hab. Adam Niemczyński (2011);
Zarząd mijającej kadencji podjął decyzję o uporządkowaniu kryteriów
przyznawania tego odznaczenia (styczeń/luty 2012).
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Regulamin przyznawania Odznaki za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii1:
Kapitułę powołuje Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP raz na 3 lata. W jej skład
wchodzą dwie osoby wcześniej odznaczone oraz osoba pełniąca funkcję
przewodniczącej/cego Zarządu OK PTP. Odznakę przyznaje się nie częściej niż raz na
2 lata. Kandydatury do wyróżniania zgłaszane są do Zarządu Oddziału
i przekazywane członkom Kapituły.
Kryteria:
Ocena ogólna: kandydatem do odznaczenia powinna być osoba, która
zrobiła coś ważnego, znaczącego, wniosła coś nowego, istotnego, dla
środowiska

psychologów

krakowskich

lub

szerszego

środowiska

społecznego. Zmieniła coś, zainicjowała rozwój naszego zawodu.
Osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne, praktyczne lub organizacyjne.
Rozpoznawalność w środowisku: osoba ciesząca się autorytetem
i uznaniem społecznym.
Oczekiwanie od kandydatów do odznaki:
o Biogram zawierający informacje o obszarze zainteresowań
zawodowych;
o Historia profesjonalnych afiliacji;
o Osiągnięcia zawodowe;
o Zainteresowania poza psychologią;
Zarząd Oddziału rozpatruje i zatwierdza decyzję Kapituły.
Osoby proponowane przez Kapitułę do przyznania Odznaki podczas ostatniego
posiedzenia Zarządu OKPTP to: prof. dr hab. Edward Nęcka oraz mgr Wanda
Szaszkiewicz.
2. Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Zarząd OK PTP wnioskował dwukrotnie o przyznanie tego wyróżnienia:
1 – w 2009 roku dla kol. Anny Walczak, kol. Ewy Wolińskiej, kol. Anny
Bogatyńskiej-Kucharskiej – zatwierdzone na Walnym w 2009 lecz dotychczas nie
wręczone.

Ustanowiony przez Zarząd regulamin przyznawania Odznaczenia za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii
został przesłany do wiadomości Zarządu Głównego PTP.
1
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2 – w 2012 dla kol. Janiny Kisielewskiej, kol. Marii Matyszkiewicz, kol. Wandy
Szaszkieiwcz, kol. Iwony Kozłowskiej- Piwowarczyk, kol. Magdaleny Niteckiej, kol.
Magdaleny Lorenc – zostaną rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów
2012.

Uchwały i podjęte decyzje:
1. O zmianie siedziby (adresu OK PTP).
2. O inwentaryzacji.
3. O dofinansowaniu konferencji „Jaka etyka taka praktyka” i innych konferencji
organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Oddziału Krakowskiego
PTP.
4. O zatwierdzeniu treści stanowiska Zarządu w sprawie konfliktu w OIK.
5. O zwolnieniu z opłat z tytułu spotkania z okazji Dnia Psychologa członków Zarządu
OKPTP oraz Zarządu KMP i osób zasłużonych dla krakowskiej psychologii.
6. O podjęciu funkcji skarbnika przez członka Zarządu OK PTP K. Barzykowskiego
(04.2010-10.2010), w czasie urlopu kol. M. Lorenc.
7. O wyborze kol. Beaty Trojan jako przedstawicielki Oddziału Krakowskiego do Rady
Psychologów działającej na rzecz Ustawy o zawodzie psychologa.
8. O akceptacji kandydatur przedstawicieli Oddziału OKPTP do prac w ZG PTP:
dr K. Sikory– Zespół ds. Nowelizacji Kodeksu Etycznego oraz kol. K. Barzykowskiego
– Zespół ds. współpracy z organami administracji państwowej.
9. O powołaniu grupy inicjatywnej Koła Psychologów Seniorów.
10. O powołaniu kapituły ds. odznaki Za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii.
11. O współorganizacji konferencji Psychologów Klinicznych w roku 2010 i 2011.
12. O sfinansowaniu uroczystej kolacji dla członków KMP na zakończenie roku pracy
2009/10 i dla Zarządu OK PTP na rozpoczęcie roku 2010/11.
13. O modernizacji strony internetowej i poniesieniu kosztów z tym związanych.
14. O możliwości udziału w zebraniach Zarządu gości oraz członków i członkiń Oddziału
Krakowskiego.
15. O przesyłaniu protokołu z posiedzeń Zarządu do Komisji Rewizyjnej dopiero
po zatwierdzeniu ich przez Zarząd OK PTP.
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16. O zorganizowaniu konferencji pt. „Oblicza starości” oraz uroczystej kolacji z okazji
Dnia Psychologa 19 luty 2011.
17. O akceptacji składu grupy inicjatywnej Koła Psychologów Seniorów (A. KnoblochGala, E. Leśniak, B. Chuchacz).
18. O akceptacji składu grupy przygotowującej Sesję Naukową pt. „Krakowska Szkoła
Psychologii – 50-ta rocznica wypromowania pierwszych absolwentów”.
19. O zaakceptowaniu przez członków Zarządu OKPTP kandydatury A. Niemczyńskiego
do odznaki Za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii przedstawionej przez członków
kapituły.
20. O współpracy z Fides at Ratio w ramach organizacji konferencji pt. "Przeciw
melancholii, depresji, acedii – perspektywy nauk, perspektywa wiary".
21. O przekazaniu funkcji redaktora Biuletynu K. Barzykowskiemu w związku z urlopem
kol. A. Bogatyńskiej-Kucharskiej.
22. O przekazaniu funkcji zastępcy przewodniczącej kol. K. Barzykowskiemu
(od stycznia 2012 do końca kadencji) w związku z urlopem kol. A. BogatyńskiejKucharskiej.
23. O sprawach członkowskich, rozpatrywanych na bieżąco.

Praca członków i członkiń na rzecz Zarządu Głównego PTP
Aktywność członkiń oraz członków OK PTP w organach centralnych PTP:
Prezydium ZG: kol. Bogusława Liszka Kisielewska.
Zarząd Główny: kol. Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, kol. Daniel Dzida.
Główna Komisja Rewizyjna: kol. A. Grabowska.
Sąd Koleżeński I Instancja: kol. M. Matyszkiewicz, kol. B. Trojan.
Prace na rzecz EuroPsy: kol. A. Bogatyńska–Kucharska i M. Nitecka
Grupa ds. standardów psychologicznych w biznesie a szczególnie dostępności
testów psychologicznych: kol. D. Dzida i M. Graczyk
Prace w komisji ds. wyboru redaktora naczelnego „Nowin Psychologicznych”:
kol. A. Knobloch – Gala.
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Podsumowanie i podziękowania
Trzy

lata mijającej kadencji to dla członkiń i członków

Zarządu Oddziału

Krakowskiego PTP okres wytężonej pracy organizacyjno - administracyjnej (zmiana
siedziby, ustanowienie nowego adresu do korespondencji pocztowej, przeprowadzka
do nowego, samodzielnego pomieszczenia z dostępem do komputera, archiwizacja
dokumentów) oraz opisanej powyżej pracy merytorycznej.
Na podkreślenie zasługują wydarzenia naukowe kierowane do szerokiego kręgu
psychologów powstałe z inspiracji Zarządu OK PTP i odbywające się każdego roku.
Przygotowana przez Koło Młodych Psychologów, pod przewodnictwem kol. Daniela
Dzidy,

konferencja o etyce zawodowej miała charakter ogólnopolski i znalazła

niezwykłe uznanie w środowisku psychologów. Konferencja szkoleniowa przygotowana
przez członkinie Zarządu kol. Marię Matyszkiewicz i kol. Beatę Trojan pomogła
zaktualizować naszą wiedzę o niepełnosprawności intelektualnej i wzbudziła ogromne
zainteresowanie wśród psychologów. Sesja Naukowa z okazji 50-tej rocznicy
wypromowania pierwszych absolwentów psychologii na UJ, dzięki wytężonej pracy
niewielkiej grupki Seniorek z profesor Marią Kilelar-Turską na czele, stała się okazją
do refleksji nad przeszłością, stanem obecnym i przyszłością krakowskiej psychologii.
Zgodnie z ponad 10-letnią tradycją Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP dbał o to,
by psychologowie mogli się spotkać każdego roku zimową porą okazji Dnia Psychologa
w ciepłej, miłej, towarzyskiej atmosferze poprzedzonej mini konferencją.
W sytuacjach trudnych mogliśmy liczyć na wzajemną pomoc i nauczyliśmy się
dzielić odpowiedzialnością za powierzone zadania. Szczególne podziękowania składam
kol. Krystianowi Barzykowskiemu, który w związku okresowymi urlopami członkiń
Zarządu,

pełnił

kolejno

funkcję

skarbnika,

redaktora

biuletynu,

zastępcy

przewodniczącej i na koniec sekretarza Oddziału.
Pragnę również podziękować Członkom i Członkiniom Naszego Oddziału,
Dyrektorowi Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, Dyrektor Instytutu Psychologii UJ,
pracownikom i pracowniczkom obu Instytutów Psychologii za okazaną pomoc
i wsparcie przy organizacji konferencji oraz za aktywny udział w ich przebiegu.
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Dziękują również wszystkim osobom, które przychodziły na zebrania Zarządu
OK PTP w charakterze gości, proponując niejednokrotnie swoją współpracę i pomoc,
oraz tym, którzy dzielili się z nami swoim zawodowym doświadczeniem.
Korzystając z okazji, chciałabym podziękować członkiniom Komisji Rewizyjnej
za wykonaną pracę.
Przewodnicząca OK PTP
........................................................................
Mgr Anna Turczyńska
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