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W imieniu Zarządu OK PTP wszystkim Członkiniom oraz Członkom już teraz życzymy 
wytchnienia oraz udanego wypoczynku wakacyjnego z dala od spraw, które trzeba 

podejmować na co dzień. 
Przewodnicząca OK PTP 

Anna Turczyńska 
Spis treści: 
 

1. Ostatnie czerwcowe zebranie OK PTP – przerwa wakacyjna – ogłoszenie. 

2. Ogłoszenie w sprawie papierowej wersji biuletynu – ostatnie przypomnienie. 

3. Rozpoczęcie przygotowań do wyborów Zarządu Oddziału Krakowskiego – 
pierwsze ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału. 

4. Sesja Naukowa z okazji 50 rocznicy wypromowania pierwszych absolwentów 
psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim – zaproszenie. 

5. Program Sesji Naukowej z okazji 50 rocznicy wypromowania pierwszych 
absolwentów psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

6. Konferencja naukowa w 40 rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego – 
zaproszenie. 

7. Co dalej z realizacją Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów? 

8. Sprawozdanie z dnia psychologa. 

9. Koło Młodych Psychologów – zaproszenie do udziału w organizowanych przez 
koło wydarzeniach. 

10. Sprawy członkowskie. 

11. Składki – weryfikacja list członkowskich w związku z kończącą się kadencją. 

12. Z prac Zarządu Głównego PTP: 

a. Certyfikat PTP w zakresie psychologii sportu. 
b. Komunikat o odnowieniu dyplomów dla certyfikowanych 

psychoterapeutów i superwizorów – przedłużenie terminu. 
c. Regionalna Izba Psychologów Województwa Podlaskiego Samorząd 

Zawodowy Psychologów. 
d. Zachowanie tajemnicy zawodowej – podstawowe regulacje prawne. 
e. Postanowienie o rozpoczęciu kampanii wyborczej. 

http://www.ptp.krakow.pl/
mailto:ptp@ptp.krakow.pl
mailto:krystian.barzykowski@onet.pl


1. OSTATNIE CZERWCOWE ZEBRANIE OK PTP – PRZERWA WAKACYJNA – 
OGŁOSZENIE. 

 
Ostatnie przedwakacyjne zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP  

odbędzie się 11 czerwca 2012 roku. Zebranie odbędzie się o godz. 18.00 w Instytucie 
Psychologii UJ (Al. Mickiewicza 3) w sali nr 6 (parter). Zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy. 

Informujemy również o przerwie wakacyjnej (lipiec, sierpień) w pracy 
Zarządu OK PTP (także sekretarza ds. członkowskich i skarbniczki). 

Pierwsze, powakacyjne, zebranie Zarządu OK PTP odbędzie się 10 września 
2012 roku. 
   Zachęcamy do kontaktu mailowego oraz odwiedzania naszej strony 
internetowej, na której staramy się na bieżąco informować o ewentualnych 
zmianach.  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
 
2. OGŁOSZENIE W SPRAWIE PAPIEROWEJ WERSJI BIULETYNU  

OSTATNIE PRZYPOMNIENIE 

W trosce o środowisko naturalne oraz fakt, iż papierowa wersja wysyłana jest 
pod nie zawsze aktualny adres, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie chęci dalszego 
otrzymywania papierowej wersji biuletynu. 

Zgłoszenia proszę przesyłać mailem na adres sekretarza ds. członkowskich 
Magdaleny Niteckiej lub pocztą na adres: Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP,  
al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków.  

Brak zgłoszenia prowadzić będzie do wstrzymania otrzymywania 
papierowej wersji biuletynu. 

Kolejne wydanie Biuletynu zostanie rozesłane pocztą tradycyjną tylko  
do osób, które już potwierdziły (lub jeszcze potwierdzą) dalszą chęć otrzymywania 
drukowanej wersji. 

Nikomu z nas nie jest obojętne środowisko naturalne, dlatego gorąco 
zachęcamy do rezygnacji z papierowej wersji biuletynu na rzecz elektronicznego 
wydania (szczegółowe informacje na ten temat w punkcie 10). 

Krystian Barzykowski 
Redaktor wydania majowego 

 
 
3. ROZPOCZĘCIE PRZYGOTOWAŃ DO WYBORÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU 
KRAKOWSKIEGO – OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU 
 

W związku z kończącą się kadencją obecnego Zarządu Oddziału Krakowskiego 
niniejszym ogłasza się rozpoczęcie kampanii wyborczej.  

Dzień Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału wyznacza się  
na 15 października 2012 roku.  



Zgodnie z artykułem 47 pkt.1 statutu Towarzystwa, dokładny czas i miejsce 
zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego PTP najpóźniej  
24 września 2012 roku, to jest na 21 dni przed wyznaczonym terminem. 

Kandydatury na przewodniczącą/przewodniczącego Oddziału Krakowskiego 
można przesyłać na adres stacjonarny Zarządu z dopiskiem „Wybory” lub na adres  
e-mailowy (dane kontaktowe: nagłówek pierwszej strony).  

Do zgłoszeń prosimy dołączać oświadczenia kandydatek lub kandydatów  
o wyrażeniu zgody na kandydowanie.  

Informujemy, iż kandydatki lub kandydaci mają możliwość zaprezentowania 
swojego programu wyborczego, zarówno na stronie internetowej Oddziału 
Krakowskiego PTP, jak również bezpośrednio podczas Zwyczajnego Walnego 
Zebrania Oddziału.  

Już teraz zachęcamy do zgłaszania kandydatur wraz z programem. Umożliwi 
to obecnemu Zarządowi Oddziału przekazanie tego typu informacji członkiniom oraz 
członkom Oddziału Krakowskiego jeszcze przed właściwymi Wyborami. Tym samym 
pozwoli to każdemu z Państwa podjąć decyzję o sposobie wykorzystania swojego 
prawa do głosu. 

Przypominamy, iż do wyborów może stanąć każda osoba będąca 
członkiniom/członkiem zwyczajnym Oddziału Krakowskiego. 

Jednocześnie, podczas Zebrania Walnego odbędą się wybory do Zarządu 
Oddziału Krakowskiego oraz wybory Delegatek i Delegatów na Walne Zgromadzenie 
Delegatów. 

Apelujemy do wszystkich osób, którym bliski jest los społeczności 
psychologów krakowskich do aktywnego zaangażowania się w zbliżające się Walne 
Zebranie zarówno w roli czynnych wyborców, jak również kandydatek/kandydatów 
do władz Oddziału. 

Zarząd wybierany jest raz na trzy lata. Jest to jedno z najważniejszych 
wydarzeń, które całkowicie determinuje sposób realizacji przez Oddział 
różnorodnych zadań, kluczowych  dla krakowskiego środowiska psychologicznego. 
Spośród obszarów działalności Zarządu wymienić można między innymi: tworzenie 
standardów wykonywania zawodu psychologa, czuwanie nad etyką zawodową, 
reprezentowanie psychologów w organizacjach ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych, organizacja konferencji i warsztatów doskonalenia 
zawodowego, ochrona narzędzi, metod pracy jak również samych psychologów 
poprzez reprezentowanie ich interesów.  

Realizacja tych zadań (i wielu innych) oraz sprawne funkcjonowanie Oddziału 
uzależnione jest od jego Władz, którego wybór pozostawia się Państwu.  

Z tego też powodu zachęcamy do uczestniczenia w Walnym Zebraniu 
zarówno w roli wyborców, jak również w roli kandydatek/kandydatów do Władz 
Oddziału. 

       Zastępca Przewodniczącej 
Oddziału Krakowskiego PTP 

Krystian Barzykowski 



4. KRAKOWSKA SZKOŁA PSYCHOLOGII W 50-TĄ ROCZNICĘ WYPROMOWANIA 
PIERWSZYCH ABSOLWENTÓW – ZAPROSZENIE 
 
  Oddział Krakowski Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego  
i Instytut Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zapraszają na Sesję 
Naukową z okazji 50 rocznicy 
wypromowania pierwszych absolwen-
tów psychologii. Jest to okazja  
do przypomnienia historii psychologii  
na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

  Informacje o programie Sesji znaleźć 
można poniżej (pkt. 4).  

  Zachęcamy zarówno pierwszych 
absolwentów jak również członkinie  
i członków Oddziału Krakowskiego  
do aktywnego udziału w tym 
wydarzeniu.  

 Udział w konferencji jest bezpłatny.  

 Ze względów organizacyjnych prosimy 
o wysyłanie zgłoszeń drogą mailową  
do dnia 28 maja pod adres:  
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl 
     

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
 
5.  PROGRAM SESJI NAUKOWEJ 
 

 „Krakowska Szkoła Psychologii: 

50-ta rocznica wypromowania pierwszych absolwentów” 

4 czerwca 2012, godzina 10.00 – 17.00 

Kraków ul. Gołębia 24 (Aula Collegium Novum) 

10.00 -10.15  

Uroczyste otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników 

Anna Turczyńska przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP 

10.15 – 11.00  

I. „Historia Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim” 

Maria Kielar-Turska 

 

II. Obrazy studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim 

11.00 – 11.45  

„Początkowa struktura studiów i budowanie pierwszych programów” 

Krystyna Zawadzka,  Ewa Głodkiewicz, Elżbieta Leśniak, 

Antoni Beluch, Anna Knobloch-Gala 
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11.45 – 12.15 

„Zmiany w naukowym obrazie krakowskiej psychologii” 

Edward Nęcka 

12.15 – 12.45 

„Współczesna psychologia stosowana” 

Dorota Kubacka – Jasiecka 

12.45 – 13.15  

„Reforma studiów psychologicznych i co dalej?” 

Adam Niemczyński 

 

13.15 – 14.15 Przerwa na lunch (60 minut) 

 

14.15 – 15.30 

III. „Nasi absolwenci – indywidualności krakowskiej psychologii” 

Prowadzący: Krzysztof Gierowski 

 

15.30 – 16.45 

Dyskusja panelowa: „Perspektywy absolwentów studiów psychologicznych” 

Moderator: Małgorzata Kossowska 

 

16.45 – 17.00 

Zamknięcie Sympozjum  

Anna Turczyńska 

Organizatorzy Strona internetowa 

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 

 

http://ptp.krakow.pl/   

Instytut Psychologii 
Uniwersytet Jagielloński 

 
www.psychologia.uj.edu.pl 

 
Komitet Psychologii PAN http://www.knpsych.pan.pl  

 

http://ptp.krakow.pl/
http://www.psychologia.uj.edu.pl/
http://www.knpsych.pan.pl/
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6.   KONFERENCJA NAUKOWA W 40 ROCZNICĘ ŚMIERCI ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO 
pt. „PRZECIW MELANCHOLII, DEPRESJI, ACEDII – PERSPEKTYWY NAUK, 
PERSPEKTYWA WIARY" (Kraków, 15 czerwca 2012) 
 
Miejsce: Kraków, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Duża Aula  
 

PROGRAM  KONFERENCJI  - 15 czerwca 2012 (piątek) 

Godz. 8.00 – Msza św. w intencji śp. Antoniego Kępińskiego, 
Bazylika Franciszkanów, kaplica Matki Bożej Bolesnej (ul. Franciszkańska 2) 

Godz. 8.40 – Rejestracja uczestników konferencji (PAU, ul. Sławkowska 17 I p.) 

 

Godz. 9.00 ROZPOCZĘCIE OBRAD KONFERENCJI. 

Otwarcie obrad: prof. dr hab. Julian Maślanka, PAU 

 

Część I 

W SFERZE  IDEI 

Sesja I 

Prowadzenie: prof. dr hab. Jerzy Brzozowski 

 

9.15    o. Włodzimierz Zatorski OSB – Acedia – duchowa depresja - dzisiaj 

9.30    dr hab., prof. KUL, Krzysztof Leśniewski - Energetyczno-personalistyczna  

              antropologia Antoniego Kępińskiego 

9.45    dr Elżbieta Leśniak  – Antoniego Kępińskiego kontakt z pacjentem 

10.00  prof. dr hab. Zdzisław Ryn – Antoni Kępiński – życiorys naznaczony cierpieniem  

10.15   dyskusja  

 

Godz. 10.30 – 10.45 przerwa na kawę 

 

Sesja II  

Prowadzenie: prof. dr hab. Teresa Grabińska 

 
10.45 prof. dr hab. Beata Szymańska – Melancholia jako wartość estetyczna  
w sztuce     Japonii 

11.00   dr hab. prof. UJ Katarzyna Dybeł  - O średniowiecznych sposobach walki  
z „demonem południa” 

11.15 dr hab. prof. Un. Opolskiego Mirosław Lenart– Łzy  w  literaturze 
średniowiecznej 

11.30 prof. dr hab.  Jerzy Brzozowski –  Baudelaire – między melancholią  
a żarliwością 

11.45   dyskusja 

 

Godz. 12.00-12.15 przerwa na kawę 
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Sesja III  

Prowadzenie: dr Małgorzata Pamuła 

 

12.15 – 12.30 prof. dr hab. Teresa Grabińska - Usposobienie do melancholii  
w antropologii fundującej pesymizm moralny. 

12.30 – 12.45 o. dr Stanisław Jaromi OFMConv – Zrównoważony rozwój człowieka  
i cywilizacji  a przeciwdziałanie melancholii 

12.45 – 13.00 dr Agnieszka Hennel-Brzozowska – Dylematy psychoterapii osób  
z objawami depresji - poszukiwanie inspiracji w myśli Kępińskiego dzisiaj 

13.00  dyskusja  

  

Godz. 13.15-13.30 przerwa na kawę 

 

Część II 

W SFERZE PRAXIS 

13.30   Panel dyskusyjny 

Przeciwstawianie się melancholii w praktyce lekarskiej, psychologicznej, 
duszpasterskiej 

 

Prowadzenie: mgr Anna Turczyńska –  specj. psycholog kliniczny, psychoterapeuta, 
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oddział w Krakowie 

 

Psycholodzy: mgr Małgorzata Baster – psycholog, psychoterapeuta, mgr Anna 
Bogatyńska-Kucharska – specj. psycholog kliniczny 

 

Lekarze psychiatrzy: dr n. med. Anna Walczyńska, dr n. med. Łukasz Cichocki  

 

Księża: ks. dr Paweł Pielka, o. dr Andrzej Zając OFMConv, Instytut Studiów 
Franciszkańskich 

Godz. 15.00  zamknięcie obrad konferencji 

 
Zgłoszenia: 
Pocztą elektroniczną na adres: przeciwmelancholii@gmail.com 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne; ze względów organizacyjnych prosimy 
jednak o wcześniejsze zgłoszenie.  
Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie proszone 
są o wcześniejsze poinformowanie o tym organizatorów drogą mailową.  
 
Bieżące informacje o konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych: 
www.fidesetratio.iap.pl ;  www.ptp.krakow.pl ; www.pau.krakow.pl 
 
Ponadto wszelkich  informacji udziela: dr Agnieszka Hennel-Brzozowska,  
e-mail: przeciwmelancholii@gmail.com ; tel. 603 750 783 

http://www.fidesetratio.iap.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.pau.krakow.pl/
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7. CO DALEJ Z REALIZACJĄ USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE 
ZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW? 
 

Przypominamy losy ustawy o naszym zawodzie. O konieczności regulacji 
prawnej zawodu psychologa w Polsce mówiło się od 1950 roku. Prace nad „Ustawą  
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów” Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne rozpoczęło w 1963r. Decyzją Walnego Zgromadzenia 
PTP z dnia 19 grudnia 1991r. zobowiązano Zarząd Główny PTP do opracowania 
projektu Ustawy o zawodzie psychologa. Było opracowanych kilka wersji tej ustawy. 
Dwa projekty ustawy trafiły do Sejmu. 

Dnia 8 czerwca 2001r. – Sejm RP uchwalił „Ustawę o zawodzie psychologa  
i samorządzie zawodowym psychologów”, która została ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw z dn. 18 lipca 2001r.(Dz. U. z dn. 18 lipca 2001r. Nr 73, poz. 763). Ustawa 
miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2002r. ale w grudniu 2001r. Sejm przyjął 
„Ustawą  z dn. 21 grudnia 2001r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa 
i samorządzie zawodowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2001r. 
Nr 154 poz. 1798), która odroczyła wejście w życie tej ustawy do 1 stycznia 2006r.  
W tym okresie ustawa miała być poprawiona. Przygotowywano kolejne nowelizacje. 
Przy ogólnym zamieszaniu politycznym w kraju, Ustawa sama obudziła się z 4 – 
letniego uśpienia i weszła w życie 1 stycznia 2006r. 

Dn. 20 kwietnia 2006r. Minister właściwy ds. pracy powołał Komitet 
Organizacyjny Izb Psychologów w składzie 25 osób (2 przedstawicieli Ministerstwa 
pracy i 23 przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i psychoterapeutycznych 
oraz związków zawodowych psychologów). Dn. 8 maja 2006r. odbyło się  
I posiedzenie Komitetu w czasie którego wybrano 2 wiceprzewodniczących:  
Małgorzatę Toeplitz – Winiewską (PTP) i Tadeusza  Bratosa (Stowarzyszenie 
Psychologów Transportu w Polsce). Przewodniczący Komitetu Robert Kwiatkowski – 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy- upoważnił M. Toeplitz – Winiewską  
do organizowania i prowadzenia obrad komitetu w przypadku jego nieobecności.  
Dn. 22 maja 2006r. odbyło się pierwsze merytoryczne spotkanie Komitetu, podczas 
którego ustalono, że Komitet powoła na następnym spotkaniu (planowanym na 12 
czerwca 2006r.) regionalne komitety organizacyjne, w skład których wejdą 
wydelegowani przedstawiciele stowarzyszeń wchodzących w skład Komitetu 
Organizacyjnego (po 1 osobie) oraz przedstawiciel Komitetu ogólnopolskiego. Tego 
dnia Komitet przyjął uchwałę w sprawie zwołania pierwszych regionalnych zjazdów 
oraz zasad przeprowadzenia wyborów do tymczasowych organów samorządów 
psychologów. Dn. 6 czerwca 2006r. w związku ze zmianą premiera został odwołany 
Robert Kwiatkowski wiceminister pracy i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.  
I zostało także odwołane planowane na 12 czerwca 2006r. spotkanie Komitetu. 

Na zlecenie ZG PTP została sporządzona w dn. 20 października 2006r. przez 
prof. Zbigniewa Hołdę i jego pracowników opinia prawna w sprawie zastosowania 
przepisu art. 62 Ustawy z dn. 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa oraz  
w sprawie konieczności dalszego procesowania Komitetu Organizacyjnego Izb 
Psychologów w sytuacji odwołania jego przewodniczącego. Zgodnie z tą opinią prace 
Komitetu Organizacyjnego powinny być jak najszybciej wznowione i kontynuowane 
aż do wykonania zadań określonych w art. 62 Ustawy o zawodzie psychologa. 
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Komitet Organizacyjny i tylko on ma za zadanie stworzenie podstaw prawnych dla 
powołania samorządu zawodowego psychologów. Do czasu wyboru krajowych władz 
samorządu Komitet Organizacyjny ma uprawnienia Krajowej Rady Psychologów. 
Przepisy Ustawy i Regulaminu Komitetu Organizacyjnego nadają 
wiceprzewodniczącemu identyczne uprawnienia w zakresie jego zwoływania  
i kierowania jego obradami, jakie ma przewodniczący. W dn. 30 października 2006r. 
Komitet Organizacyjny wznowił swoje prace. Powołano pełnomocników 
(koordynatorów) Regionalnych Komitetów Izb Psychologów spośród członków 
Komitetu. W spotkaniu uczestniczyło 14 spośród 26 członków Kolejne spotkanie 
Komitetu Organizacyjnego zaplanowano na 20 listopada 2006r. Ani na tym spotkaniu 
ani na następnych nie było kworum i nie podjęto żadnych wiążących ustaleń. 

W międzyczasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podęło prace nad 
kolejną nowelizacją naszej Ustawy. 

Dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zostały powołane 
3 Izby Psychologów: Zachodniopomorska, Podlaska i Świętokrzyska. 
 

Na początku 2007r. w Krakowie powstał Regionalny Komitet Organizacyjny 
Małopolskiej Izby Psychologów.  Przewodniczącym naszego Komitetu został 
koordynator z Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego dr Przemysław Bąbel 
(PTPB). W skład Komitetu regionalnego weszli przedstawiciele Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii 
Behawioralnej, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych i Stowarzyszenia Ruch 
Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Czyli 4 spośród 8 stowarzyszeń, które działały 
wówczas na terenie województwa małopolskiego i miały swoją reprezentację  
w ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Izb Psychologów. Zaplanowano  
na 28 kwietnia 2007r. zwołanie I Regionalnego Zjazdu, na którym miały zostać 
wybrane władze Izby Małopolskiej, delegaci na I Krajowy Zjazd Psychologów  
i przedstawiciel do Krajowej Rady. 

Zjazd w tym terminie się nie odbył, ponieważ w związku z licznymi 
wątpliwościami natury prawnej, Regionalny Komitet Organizacyjny Małopolskiej Izby 
Psychologów 27 marca 2007r. podjął uchwałę o zawieszeniu prac Komitetu do czasu 
formalnego powołania regionalnego Komitetu Organizacyjnego przez Ogólnopolski 
Komitet Organizacyjny Izb Psychologów. Uznano, że nie ma jasności co do podstawy 
prawnej działania Małopolskiego Komitetu Organizacyjnego. Zadaniem powołanego 
przez ministra Pracy Komitetu Organizacyjnego jest zwołanie pierwszych 
regionalnych zjazdów psychologów. Jedyny do tej pory opracowany i uchwalony 
przez ten Komitet dokument stanowi przyjęta 22 maja 2006r. uchwała w sprawie 
zwołania pierwszych regionalnych zjazdów. Art. 1 tej uchwały mówi: „Komitet 
Organizacyjny Izb Psychologów powołuje w danym regionie (województwie) 
regionalny komitet organizacyjny”. Regionalne Komitety Organizacyjne miały być 
powołane na kolejnym spotkaniu 12 czerwca, ale do tego spotkania już nie doszło.  
Po wznowieniu prac Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego na spotkaniu  
30 października 2006r. powołano pełnomocników (koordynatorów) regionalnych 
komitetów organizacyjnych Izb psychologów spośród członków Komitetu 
powołanego przez Ministra Pracy. Zdaniem Małopolskiego Komitetu 
Organizacyjnego powołanie pełnomocników (koordynatorów) regionalnych 
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komitetów organizacyjnych izb psychologów spośród członków Komitetu 
powołanego przez Ministra Pracy nie jest równoznaczne z powołaniem regionalnych 
komitetów organizacyjnych. Natomiast Regionalnych Komitetów Organizacyjnych nie 
można powołać, bo na posiedzeniach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb 
Psychologów nie ma kworum. 

Uznano także, że zwołanie zjazdu w Krakowie ma wtedy sens, jeśli w tym 
samym czasie odbędą się zjazdy w innych województwach, dzięki czemu będzie 
możliwe powołanie Rady Krajowej Izb Psychologów, która będzie umotywowanym 
prawnie partnerem dla Ministerstwa Pracy w rozmowach na temat nowelizacji 
ustawy o zawodzie psychologa. Powołując 4 czy 5 regionalne izby czyli organizując 
pierwsze 4 czy 5 regionalne zjazdy psychologów nie wybierzemy wszystkich 
delegatów na I Krajowy Zjazd Psychologów i nie przyczynimy się do utworzenia Rady 
Krajowej. A to właśnie Rada Krajowa  zgodnie z Ustawą  z dn. 8 czerwca 2001r.  
(art. 40 pkt 1 i art. 42 pkt 3) uchwala statut samorządu, określa zasady działania 
samorządu i jego organów (regulaminy działania) czyli podstawy prawne do działania 
regionalnych samorządów. Dopiero wtedy regionalne izby mogą zacząć działać. 

Z wyżej opisanych powodów Komitet Organizacyjny Małopolskiej Izby 
psychologów podjął decyzję o zawieszeniu prac dotyczących zwołania Pierwszego 
Małopolskiego zjazdu Psychologów do czasu wznowienia prac Krajowego Komitetu 
Organizacyjnego Izb Psychologów gwarantujących formalne powołanie regionalnych 
komitetów organizacyjnych i organizację zjazdów w innych województwach. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP wyraża nadzieję, że jeśli zaistnieją 
sprzyjające warunki Regionalny Komitet Organizacyjny Izb Psychologów wznowi 
prace dotyczące organizacji I Zjazdu Psychologów w Małopolsce. 

Beata Trojan 
(stan na kwiecień 2012) 

 
 
8. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA – SPRAWOZDANIE 
 
  Jak co roku uroczyście obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Psychologa.  
Z tej okazji zorganizowane zostało 
spotkanie towarzyskie połączone 
z mini-konferencją:  
"Ucieczka od i do psychologii. 
Dylematy w pełnieniu różnych ról 
zawodowych".  

  W trakcie spotkania zostały 
poruszone kwestie łączenia 
psychologii z: religią (ks. dr Roman 
Hinc), logopedią (dr Anna Knobloch-
Gala), wykonywaniem zawodu nauczy-
ciela (mgr Maria Matyszkiewicz) oraz 

psychoterapią (mgr Iwona Kozłowska-
Piwowarczyk). 
   Koleżanka Dr Anna Knobloch-Gala 
zwróciła uwagę na brak jednozna-
cznego powiązania pomiędzy 
wyborem studiów a pełnieniem roli 
zawodowej, która byłaby do podjętego 
wyboru adekwatna. W dalszej części 
omówiła trudności określenia jasnej 
granicy odrębności zawodu 
psychologa od innych obszarów 
pokrewnych, które wiedzą psycholo-
giczną się posiłkują. 

  Ks. dr Roman Hinc spośród 
dylematów zaakcentował, między 
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innymi, usilne dążenie do  zachowania 
neutralności światopoglądowej. 
Zwrócił w tym kontekście uwagę,  
iż należy zawsze szanować tak 
pacjentów i klientów jak również 
trudności (również o charakterze 
religijnym), z którymi zwracają się oni 
do psychologów. Pierwsza więc 
wyodrębniona została ucieczka  
w neutralność światopoglądową, która 
sugeruje, iż właściwym przedmiotem 
oddziaływania psychologicznego jest 
zajmowanie się wyłącznie psychiką  
a nie właściwa pomoc człowiekowi.  
W dalszej ks. dr Roman Hinc zwrócił 
uwagę, iż zaobserwować można dwie 
tendencję: z jednej strony ucieka się 
od psychologii w religijność, z drugiej 
natomiast zauważyć można ucieczkę 
od religijności w psychologię. Obydwie 
stanowią sytuację niepożądaną. 
W konsekwencji bywa więc,  
iż problemy natury psychicznej 
tłumaczone są głównie religijnością 
lub duchowością. Z drugiej natomiast 
zdarza się, iż od religii za wszelką cenę 
się ucieka, mimo, iż ta stanowi ważny  
i kluczowy element funkcjonowania 
osoby. Ucieczka w tym sensie 
przejawia się w „psychologizowaniu”, 
ignorującym ważną dla klienta sferę, 
której pomijać się nie powinno. 

   Koleżanka Maria Matyszkiewicz 
podjęła się omówienia sytuacji 
psychologów pracujących w systemie 
oświaty. W swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę, iż w odniesieniu  
do nich stosuje się przepisy prawne 
dotyczące nauczycieli. W tym sensie 
więc psycholodzy, realizujący ścieżkę 
awansu zawodowego (nauczycieli), 
traktowani są po części jako 
nauczyciele. Z drugiej jednak strony, 
obejmując opieką uczniów, rodziców  
i nauczycieli, wykraczają swoimi 
obowiązkami szeroko poza przepisy 
prawne regulujące pracę nauczycieli, 

co czyni ich status zawodowy 
niejednoznacznym. W swoim 
wystąpieniu zwróciła uwagę  
na główne trudności w pracy 
psychologa szkolnego, takie jak: 
poczucie osamotnienia i brak wsparcia 
ze strony pracowników szkół, szeroki  
i wygórowany zakres oczekiwań 
stawianych psychologom oraz 
konieczność zachowania i pielęgnowa-
nia poczucia tożsamości zawodowej. 
Dla zachowania równowagi, omówiła 
również pozytywne aspekty pracy,  
do których zaliczyła: możliwość 
tworzenia pełniejszej diagnozy 
poprzez długotrwałą obserwację 
rozwoju dzieci w czasie oraz możliwość 
szybkiego podejmowania interwencji 
(np. diagnostycznej, terapeutycznej)  
w przypadkach, kiedy jest ona 
potrzebna i uzasadniona. 

  Konferencję zakończyła koleżanka 
Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, która 
podjęła się omówienia roli 
psychoterapeuty. W wystąpieniu 
zestawione zostały akty prawne 
regulujące zawód psychologa  
i psychoterapeuty (projekt ustawy  
o zawodzie psychoterapeuty)  
z wyodrębnieniem właściwych 
każdemu obszarów czynności 
zawodowych. Omówienie najważniej-
szych podobieństw i różnic między 
nimi stanowiło punkt wyjścia  
do refleksji nad drogą zawodową 
psychoterapeuty, która w części   jest 
tożsama ze ścieżką rozwoju 
zawodowego psychologa, wymaga 
jednak uzupełnienia wiedzy 
psychologicznej o specjalistyczną 
wiedzę z zakresu psychoterapii. 
  Spotkanie uwieńczone zostało 
uroczystą kolacją, stanowiącą okazję 
do kontynuowania dyskusji w mniej 
sformalizowanym kontekście. 
 

Krystian Barzykowski
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9. KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW – HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
 

  Koło Młodych Psychologów przy 
Oddziale Krakowskim PTP serdecznie 
zaprasza na ostatnią już w tym roku 
akademickim projekcję filmową z cyklu 
„10 filmów, które każdy psycholog 
powinien obejrzeć”, która odbędzie się 
5 czerwca br. o godz. 18:30. 

  Tym razem przyjrzymy się 
problemom prezentowanym w filmie 
„Niebieskoocy” (Bertram Verhaag).  

  Spotkanie poprowadzi mgr Joanna 
Grzymała-Moszczyńska – doktorantka 
w IPs, trenerka antydyskryminacyjna,  
a odbędzie się ono w Instytucie 
Psychologii UJ, Al. Mickiewicza 3, s. 7 
(parter). 

Serdecznie zapraszamy 
Elżbieta Ślusarczyk 

Przewodnicząca  
Koła Młodych Psychologów 

 
 

10. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 
 
Szanowne Koleżanki i Szanowni 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 zamieszcza-
nych 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 wyrazić zgodę na wpisanie na listę. 
mailingową.  

  Przypominamy także o aktualizacji 
adresów email oraz pocztowych,  
a także innych danych tele-
adresowych. 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. 

    Magdalena Nitecka
 
 
11. SKŁADKI – WERYFIKACJA LIST CZŁONKOWSKICH W ZWIĄZKU Z KOŃCZĄCĄ SIĘ 
KADENCJĄ 
 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 

  Aktualna składka roczna wynosi 80zł. 
Można ją wpłacać osobiście podczas 
comiesięcznych spotkań Zarządu 
Oddziału Krakowskiego lub na konto 
Oddziału o numerze:  

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875.  
Dziękujemy tym z Państwa, którzy 
regularnie uiszczają opłaty oraz tym, 
którzy w ostatnim czasie uregulowali 
zaległości.  

http://www.ptp.krakow.pl/
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  W związku z kończącą się kadencją 
obecnego Zarządu OK PTP jesteśmy 
zobowiązani do dokonania 
weryfikacji listy członków pod kątem 
ich aktywności. W związku z tym  
w czerwcu br. zostaną wysłane pisma 
do osób mających dwuletnie 
zaległości w opłacaniu składek 
(zgodnie z Regulaminem Utraty Praw 
Członkowskich zatwierdzonym przez 
Zarząd Główny PTP), a na wrześnio-
wym zebraniu Zarządu Oddziału 
Krakowskiego będziemy zmuszeni 
podjąć uchwały o skreśleniu z listy 
członków tych osób, które  
do września nie uregulują zaległości.  

  Pozostałe informacje dotyczące zasad 
członkostwa i składek znajdują się 
stale na stronie internetowej Oddziału 
www.ptp.krakow.pl w zakładce 
członkostwo. 

W razie wątpliwości dotyczących 
zaległych składek proszę o kontakt 
poprzez adres: 

 magda.lorenc@onet.pl. 
 

 

 
Skarbniczka OKPTP 
Magdalena Lorenc

 
 
 

12. Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 

 a) certyfikat ptp w zakresie 
psychologii sportu: 

  Zarząd Główny PTP i Sekcja 
Psychologii Sportu rozpoczęły proces 
certyfikowania specjalistycznych 
umiejętności w zakresie psychologii 
sportu. Na posiedzeniu Zarządu 
Głównego 21 marca 2012 r. zostały 
przyjęte ogólne warunki uzyskiwania 
certyfikatu psychologa sportu w trybie 
nominowania przez Zarząd Główny 
oraz w trybie zwykłym, a także 
regulaminy komisji certyfikacyjnej  
i odwoławczej. 
  Do dnia 20 maja br. ustalono termin 
przyjmowania wniosków o przyznanie 
certyfikatu w trybie nominacji. 
  Wnioski rozpatrzy Zarząd Sekcji 
Psychologii Sportu, który przygotuje 

sprawozdanie z akcji zbierania 
zgłoszeń i przedstawi kandydatury  
do akceptacji Zarządowi Głównemu. 
Lista nominowanych zostanie 
zatwierdzona na posiedzeniu  
w czerwcu br. 
  Wnioski do rozpatrzenia z adnotacją 
"procedura certyfikatu psychologa 
sportu w trybie nominacji", należy 
nadsyłać na adres: Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Psychologi-
cznego ul. Stawki 5/7, 00-183 
Warszawa.  
  Szczegóły informacji wraz z wykazem 
i wzorami wymaganych dokumentów 
zamieszczone są w zakładce 
„Certyfikaty i rekomendacje”,  
na stronie głównej PTP. 

b) Certyfikowani psychoterapeuci  
i superwizorzy Psychoterapii, którzy 
uzyskali certyfikat do końca 2005 roku 
i dotychczas nie złożyli wniosków  
o odnowienie certyfikatów: 
    Zarząd Główny na posiedzeniu 21 
marca br. podjął decyzję  

o przedłużeniu terminu przesyłania 
wniosków o odnowienie certyfikatów 
do 15 maja 2012 roku. Zarząd Główny 
podejmie koleją decyzję o przedłuże-
niu ważności certyfikatów na swoim 
posiedzeniu 6 czerwca 2012. 
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         Zarząd Główny na tym samym 
posiedzeniu odnowił ważność 
certyfikatów psychoterapeutycznych  
i superwizorskich kolejnym 18 
osobom. 
         Nowe dyplomy dla wszystkich 
osób, którym przedłużono ważność 
certyfikatów, zostały przygotowane  
i będą rozsyłane po uregulowaniu  
II raty opłaty za odnowienie  
w wysokości 317,34 zł. 

UWAGA: Nazwiska certyfikowanych 
psychoterapeutów i superwizorów, 
którzy nie złożą do 15 maja br. 
wniosków o odnowienie certyfikatów 
nie będą publikowane na oficjalnej 
stronie internetowej Towarzystwa  
i nie będzie przyjmowane ich poparcie 
dla osób ubiegających się o certyfikaty 
psychoterapeutyczne w PTP. 

 
 
c). Regionalna Izba Psychologów 
Województwa Podlaskiego Samorząd 
Zawodowy Psychologów: 

      Informujemy, że w województwie 
podlaskim od 21 kwietnia 2007 roku 
funkcjonuje Regionalna Izba 
Psychologów Województwa Podla-
skiego. Rada naszej Izby kontynuuje 
prace mimo iż wciąż nie ma Krajowej 

Izby i brak przepisów wykonawczych, 
co bardzo utrudnia nam pracę . 

      Więcej informacji na stronie: 
www.ipwp.pl . 

 

    
Małgorzata Frąś   

Przewodnicząca Izby

 
 
d). Zachowanie tajemnicy zawodowej 
– podstawowe regulacje prawne: 

Zachowanie tajemnicy zawodowej 
przez psychologa jest podstawą 
nawiązania prawidłowego kontaktu  
z klientem, i wykonywania zawodu 
zaufania publicznego.  

Często bezprawnie oczekuje się  
od psychologów złamania tej zasady. 
Wskazujemy więc na jakie przepisy 
prawne może powołać się psycholog, 
żeby chronić poufność swojej relacji  
z klientem. 
  Przepisy ustaw obligujące  
do zachowania tajemnicy zawodowej: 

 Art. 14 ustawa o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawo-
dowym psychologów ( Dz. U z 2001 
nr 73 poz. 763 z późn. zm); 

 Kodeks karny art.. 266 § 1; 

 Art. 50 ust. 1 Ustawa o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U  

z 1994 r. nr 111 poz.535 z pózn. 
zm.); 

 Art. 14 ust. 1 Ustawa o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta 
(Dz. U z 2009 nr 52 poz.417 z pózn. 
zm); 

 Art. 260 § 2 Kodeks postępowania 
cywilnego z 17.11.1965 (Dz. U. 43 
poz.296 późn. zm); 

 Art. 84 § 2 Kodeks postępowania 
administracyjnego z 14.06.1960 
(tekst jednolity Dz. U z 2000 nr.98 
poz.1071 z późn. zm.); 

Zachowanie tajemnicy zawodowej 
przed sądem: 
Należy wyraźnie oświadczyć przed 
organami procesowymi tzn. 
precyzyjnie wyartykułować wolę 
skorzystania z odmowy złożenia 
zeznania, powołując się na konie-
czność zachowania tajemnicy (ustawy  
i kodeksu karnego). 
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Zachowanie tajemnicy – ogólne 
zasady: 

 Brak granic czasowych, także  
po śmierci pacjenta; 

 Ochrona dokumentacji; 

 Kazuistyka w nauczaniu 

Ogólne warunki naruszenia 
tajemnicy: 

 Zwolnienie z tajemnicy. 

 Zagrożenie zdrowia lub życia 
klienta lub innych osób. 

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej: 
Kodeks postępowania karnego 
art..180: 
§ 1 osoby zobowiązane do zachowania 
tajemnicy służbowej lub tajemnicy 
związanej z wykonywaniem zawodu 
lub funkcji mogą odmówić zeznań  
co do okoliczności, na które rozciąga 
się ten obowiązek, chyba, że sąd lub 
prokurator zwolni te osoby  
od obowiązku zachowania tajemnicy. 

§ 2 osoby obowiązane do zachowania 
tajemnicy zawodowej mogą być 
przesłuchiwane co do faktów objętych 
tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest  
to niezbędne dla dobra wymiaru 
sprawiedliwości, a okoliczności nie 
mogą być ustalone na podstawie 
innego dowodu. 

    Sąd podejmuje postanowienie  
o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej- 
dotyczy tylko procedury karnej. 

Zawsze w formie postanowienia  
(na piśmie).  

Odwołanie od postanowienia prokura-
tora do prokuratora nadrzędnego  
(art. 302 kpk - norma ogólna dotycząca 
zażalenia). Od postanowienia sądu nie 
ma odwołania. 

 

 

Psycholog nie może być świadkiem  
w sądzie: 
    Bezwzględny zakaz dowodowy: 
(Art.. 52 ust. 1 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego). 

Nie wolno przesłuchiwać osób, 
obowiązanych do zachowania 
tajemnicy jako świadków na okoli-
czność przyznania się osoby z zaburze-
niami psychicznymi do popełnienia 
czynu zabronionego pod groźba kary. 

    Art.. 199 kpk: złożone wobec 
biegłego oświadczenia oskarżonego 
dotyczące zarzucanego mu czynu  
nie mogą stanowić dowodu. 

Przepisy dotyczące konieczności 
złamania tajemnicy zawodowej: 

 Kodeks karny Art.. 240 § 1 

    Kto mając wiarygodną wiadomość  
o karalnym przygotowaniu albo 
usiłowaniu lub dokonaniu czynu 
zabronionego określonego w art.  118, 
127, 128, 130, 140, 148, 163, 166 lub 
252 nie zawiadamia niezwłocznie 
organu powołanego do ścigania 
przestępstw podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3 –   ustawa o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1493): 

 Art. 12. 1. Osoby, które w związku 
z wykonywaniem swoich obowią-
zków służbowych lub zawodowych 
powzięły podejrzenie o popeł-
nieniu przestępstwa z użyciem 
przemocy w rodzinie, niezwłocznie 
zawiadamiają o tym Policję lub 
prokuratora. 

 Osoby będące świadkami użycia 
przemocy w rodzinie powinny 
zawiadomić o tym Policję, 
prokuratora lub inny podmiot 
działający na rzecz przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie. 
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e).  POSTANOWIENIE O ROZPOCZĘCIU 
KAMPANII WYBORCZEJ 

Na podstawieart. 23 Statutu 
Towarzystwa ogłaszam rozpoczęcie 
kampanii wyborczej do władz 
Polskiego Towarzystwa Psychologi-
cznego. 
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego 
Polskiego Towarzystwa Psycholo-

gicznego, Jolanta Zawora 
Biuro Zarządu Głównego PTP 

ul. Stawki 5/7 
00-183 Warszawa 

Do zgłoszenia należy dołączyć 
oświadczenia kandydatów o zgodzie 
na kandydowanie. 

 

 

1. Zgodnie z art. 23 pkt 2 Statutu 
Towarzystwa prawo zgłaszania 
kandydatur na przewodniczącego 
przysługuje: 

a. Zainteresowanym 
kandydatom; 

b. Zarządowi Głównemu; 
c. Zarządom Oddziałów; 
d. Członkom Towarzystwa, 

występującym w grupach 
liczących co najmniej 
10 członków zwyczajnych. 

2. Do podejmowania bieżących 
decyzji organizacyjnych związa-
nych z realizacją kampanii 
wyborczej – w szczególności  
do opracowania i rozpowszech-
nienia kalendarza wyborczego, 
upoważniam Prezydium Zarządu 
Głównego Towarzystwa. 

 
Jolanta Zawora 

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego 
 


