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1. WAŻNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE ADRESU ZARZĄDU OKPTP 
 
Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym informujemy, iż począwszy od września 2014 roku, w związku  
z przeprowadzą Instytutu Psychologii, siedziba Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP 
ulega zmianie. W najbliższym czasie na stronach Oddziału Krakowskiego zostaną 
opublikowane nowe dane adresowe. Prosimy o monitorowanie zmian adresu na 
stronie Oddziału i kierowanie wszelkiej poczty na nowy adres.  

Zarząd Oddziału OKPTP 
 
 

2. OSTATNIE CZERWCOWE ZEBRANIE OK PTP – PRZERWA WAKACYJNA 

Ostatnie przedwakacyjne zebranie 
Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP 
odbędzie się 9 czerwca 2014 roku.  

Spotkanie odbędzie się wyjątkowo 
poza siedzibą – osoby zainteresowane 
proszone są o wcześniejszy kontakt 
mailowy lub telefoniczny. 

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 08 
września 2014 roku. 

Zachęcamy także do kontaktu 
mailowego oraz do odwiedzania 
naszej strony internetowej, na której 
staramy się na bieżąco informować 
o ewentualnych zmianach. 
  
 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
 
3. SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
PSYCHOLOGA 
 
W dniu 22 lutego 2014 r. w Hotelu 
Wyspiański, przy ul. Westerplatte 15 w 
Krakowie odbyło się spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Psychologa. 
Przewodnim tematem spotkania było 
ojcostwo i jego współczesne konotacje. 
W trakcie spotkania miały miejsce trzy 
wystąpienia, które zostaną poniżej 
omówione.  

W pierwszym z nich prof. dr hab. 
Tomasz Szlendak wygłosił referat pod 
tytułem „Ojcostwo – ewolucja czy 
kryzys”. Autor poruszył w nim 
zagadnienia związane z kategoriami 
nowych ojców, którzy zobligowani są do 
przewartościowania dotychczasowego 
preferowanego modelu ojcostwa, który 

od paternalistycznego wzorca coraz 
częściej różni się znacząco. Różnica ta 
wynika nie tylko ze zmian społecznych, 
jakie dokonują się w większości krajów 
rozwiniętych, ale też stanowi niejako 
odpowiedź na wymagania rynku pracy, 
na którym coraz częściej kobiety 
dorównują mężczyznom w rozmaitych 
profesjach. Dodatkowym problemem 
staje się coraz rzadziej doświadczane 
przez wielu mężczyzn ojcostwo, co z 
kolei niejednokrotnie powodowane jest 
preferowaniem przez kobiety w wieku 
rozrodczym kariery zawodowej i rozwoju 
osobistego (jakkolwiek subiektywnie 
pojmowanego) przed macierzyństwem. 
To przyczynia się z kolei nie tylko do 

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/


 

3 

coraz późniejszego macierzyństwa, ale 
też często do rezygnacji z niego. Bardzo 
często ma też miejsce sytuacja, w której 
młodzi ludzie, w szczególności natomiast 
mężczyźni, nie mogąc znaleźć stałej 
pracy, lub takiej, która zapewnia im 
minimalny akceptowalny poziom 
dochodów pozwalających na posiadanie 
rodziny, nie decydują się w ogóle na 
zakładanie rodziny, a tym samym 
pozbawiają się możliwości wypełniania 
roli ojca.  

Współcześnie propagowane modele 
życia także nie ułatwiają przyszłym 
ojcom planowania ich przyszłej roli oraz 
przygotowania się do niej, bowiem 
kobiety często nie chcą wiązać się  
z partnerami, co do których nie mają 
pewności, że będą oni potrafili odnaleźć 
się w roli ojca. Seksualna więź z takim 
mężczyzną to przy tym za mało, aby 
kobieta podjęła decyzję o 
macierzyństwie. Dodatkowo, wiele 
kobiet wskazuje, że mężczyznom,  
z którym są związane, muszą ze względu 
na ich niedojrzałość „matkować”,  
co również jest męczące i w dłuższej 
perspektywie nie pozwala na stworzenie 
szczęśliwego związku. Poza tym 
większość mediów piętnuje jeszcze  
do niedawna obowiązujący 
patriarchalny model rodziny, w którym 
ojciec był jego „głową” i ekonomiczną 
podstawą, natomiast kobieta przypisana 
była do wychowywania dzieci. Zamiast 
tego wskazywany jako prawidłowy jest 
model równoprawny, w którym ojciec  
i matka mają takie same prawa i 
obowiązki.  
To prowadzi do wniosku, że skoro oboje 
zapewniają związkowi (niekoniecznie 
sformalizowanemu jako małżeństwo) 
ekonomiczne podstawy trwania, to tym 
bardziej w wychowywanie dziecka 
powinni angażować się w takim samym 
zakresie. I także w tym przypadku wielu 
mężczyzn, nie mając wpojonych  

(z rozmaitych przyczyn) typowo 
ojcowskich wzorców zachowań, waha 
się przed przyjęciem przerastającej ich 
(w ich subiektywnym odczuciu) roli ojca.  

Efektem przemian społecznych staje się, 
co pokazują badania statystyczne, 
ustawiczny spadek liczby ojców, którzy 
w połączeniu z matkami swoich dzieci 
tworzą rodzinę, poświęcając jej swój 
czas. O ile jeszcze pół wieku temu około 
60% ojców żyło ze swymi dziećmi, o tyle 
już pod koniec lat 90-tych było to już 
tylko 45%. Należy przypuszczać,  
że obecnie ta niekorzystna tendencja 
uległa dalszemu pogłębieniu, a to 
chociażby ze względu na globalizację i jej 
ogólnoświatowy wymiar. W przypadku 
Polski przejawia się to w ten sposób,  
że kobieta wychowuje dziecko/dzieci  
w Polsce, a mężczyzna pracuje 
zapewniając ekonomiczny byt rodzinie 
za granicą (w krajach skandynawskich, 
anglosaskich itp.). Zmianie roli ojcostwa 
sprzyja też przekształcenie ról 
zawodowych i społecznych, pełnionych 
przez kobiety i mężczyzn, które 
dokonało się przez ostatnie pięćdziesiąt 
lat. Coraz częściej bowiem kobiety 
wykonują prace zarezerwowane 
uprzednio wyłącznie dla mężczyzn,  
a w odpowiedzi na to, coraz częściej 
mężczyźni zajmują się dziećmi. 
Wymienność ról z jednej strony sprzyja 
lepszemu zrozumieniu przez mężczyzn 
trudu (w sposób pośredni) 
macierzyństwa i związanych z tym 
obowiązków, a z drugiej strony pozwala 
na ugruntowanie(w większości 
przypadków) uczucia, wiążącego tak 
kształtującą się rodzinę. Przy tym 
aktywność mężczyzn w zakresie opieki 
pełnionej przez nich nad dziećmi 
sprowadza się do chęci jak najdłuższego 
utrzymania przy sobie partnerki, która  
w każdej chwili, także pracując 
zawodowo, może chcieć się 
usamodzielnić, to jest zrezygnować ze 
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związku z danym partnerem. W dodatku 
aktywność wychowawczo-rodzicielska 
ojców często jest też spowodowana 
coraz mniejszą liczbą rodzących się 
dzieci, a model 2+1 (rodzice plus 
dziecko) najczęściej jest preferowanym 
przez współczesne związki. Należy też 
podkreślić,  
że aktywność wychowawcza ojców 
pozwala dzieciom w sposób pełniejszy 
dojrzewać, przyswajać sobie postawy 
obu rodziców i oba punkty widzenia w 
wychowaniu rodzinnym, dając przy tym 
obopólną satysfakcję i rodzicom i 
dzieciom, co w rodzinach, w których 
ojcowie nie sprawują bezpośredniej 
opieki nad potomstwem jest niemożliwe 
lub wielce utrudnione.  

Drugi z wygłoszonych referatów, 
autorstwa dr. Adriana Kurcbarta, 
zatytułowany „Ojcostwo na nowo 
odkrywane. Współczesne badania 
psychologiczne nad rolą ojca”, dotyczył 
zaangażowania ojców w pełnienie ról 
rodzicielskich. Z literatury przedmiotu 
wywieźć można model ojcostwa jako 
dojrzałości mężczyzny do pełnienia 
określonej roli społecznej, rodzinnej, 
zawodowej. O ile jednak sprawą 
bezsprzeczną jest to, iż oboje rodziców 
powinno sprawować w równym stopniu 
opiekę nad dzieckiem, to jednak skala 
zaangażowania się obojga rodziców w 
wychowanie potomstwa bywa różna. 
Jest to wprost związane z przemianami 
obyczajowymi, społecznymi i zawodo-
wymi, jakie dokonują się we współ-
czesnym świecie, w takim samym 
stopniu w Polsce, jak i w krajach Europy 
Zachodniej czy w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Coraz częściej 
role kobiece ulegają bowiem (w warun-
kach polskich) odwróceniu w taki 
sposób, iż kobiety przejmują wiele 
dotychczasowych ról męskich, w tym 
przede wszystkim zawodowych i społe-
cznych. Oznacza to również, że w coraz 

większej liczbie przypadków to ojcowie 
zostają zobligowani do (słusznego 
skądinąd) większego niż dotychczas (w 
ujęciu historycznym) zaangażowania się 
w życie i trwanie rodziny, jej codzienne 
bolączki, radości, kłopoty i sukcesy. W 
takich okolicznościach dotychczasowe 
sprawowane przez matkę funkcje, jak 
przygotowywanie posiłków, zabawa z 
dzieckiem/dziećmi, spędzanie z nimi 
wolnego czasu, pomoc w nauce i 
zajęciach pozalekcyjnych zaczynają 
spoczywać na barkach ojca. Rodzi się w 
ten sposób swoista, niepowtarzalna więź 
między ojcem a jego potomstwem, gdyż 
dopomagając mu w tych codziennych 
sprawach, ojciec wnika tym samym (jako 
człowiek dorosły) w ich życie, 
ugruntowując niejako swoją rolę. 
Natomiast w przypadku, gdy z różnych 
przyczyn kobieta nie jest obecna (jako 
matka i opiekunka) w życiu rodziny, to 
na mężczyźnie spoczywa konieczność 
przejęcia większości ról związanych z 
macierzyństwem w taki sposób, aby 
zapewnić dziecku/dzieciom najbardziej 
zbliżone do naturalnych warunki 
wychowania i dojrzewania.  

Bez względu jednak na to, czy rodzina 
jest rodziną pełną, składającą się z ojca, 
matki i potomstwa, czy też tylko ojciec 
sprawuje opiekę nad dziećmi, w 
obecnych uwarunkowaniach społeczno-
ekonomicznych konieczne jest aby był 
on osobą dostępną w każdej tej sytuacji, 
gdy dziecko tego potrzebuje a także, i to 
coraz częściej, aby nie tylko angażował 
się w spędzaniu czasu z dzieckiem, ale 
też przejmował za nie odpowiedzialność. 
Wiąże się to zarówno z prezentowaniem 
przez ojca prawidłowych postaw, 
zachowań, ale też wyważonym 
stosunkiem do dziecka i jego otoczenia. 
To właśnie działania ojca powodują, że 
dziecko uświadamia sobie rolę 
konieczności wyboru (niekoniecznie 
trafnego) własnej drogi życiowej oraz 
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tego, co chce w nim czynić, zdobyć, a 
także jakimi drogami to osiągnąć. W 
przeciwieństwie do miłości matczynej, 
miłość ojcowska wprowadza ład, 
porządek i dyscyplinę w życie dziecka. 
Wiąże się z tym także karność i 
posłuszeństwo określonym, przyjętym 
zasadom oraz to wszystko, co mieści się 
w pojęciu „socjalizacji”. Według 
przyjętych wzorców psychologicznych, 
rolę ojca można sprowadzić do czterech 
najczęściej występujących typów. 
Pierwszym typem jest zaangażowany w 
podstawowe formy opieki nad 
dzieckiem ojciec opiekun. Drugim jest 
towarzysz zabaw i nauczyciel, który w 
najpełniejszym spektrum dba o rozwój i 
edukację potomstwa. Trzecim typem 
jest ojciec dyscyplinujący, a więc 
sprowadzający swoje oddziaływanie 
wychowawcze wobec dziecka do 
narzucania określonych, nie zawsze 
korzystnych z socjalizacyjnego punktu 
widzenia wzorców. Czwartym natomiast 
typem ojcostwa jest ojciec nie 
wykazujący zaangażowania w 
wychowanie dziecka, który nie kształci 
głębszych relacji uczuciowych z 
synem/córką. Co wydaje się naturalnym, 
z wychowawczego (i psychologicznego 
zarazem) punktu widzenia tylko dwa 
pierwsze typy sprawowania opieki 
ojcowskiej powodują jak najbardziej 
prawidłowy, nacechowany wszystkimi 
wymaganymi asocjacjami, rozwój 
psychiczny, emocjonalny i społeczny 
dziecka pod wpływem interakcji z ojcem.  

Trzecim referatem, wygłoszonym przez 
dr Emilię Lichtenberg-Kokoszkę było 
„Dojrzewanie do ojcostwa”. Autorka 
poruszały tu jedną z najistotniejszych 
kwestii, jaką jest umiejętność 
właściwego rozumienia, a następnie 
odtwarzania i powtarzania pozytywnych 
wzorców z obserwowanej roli ojcowskiej 
przez dziecko płci męskiej, które w ten 
sposób uczy się, jak w przyszłości 

samodzielnie realizować się w tej roli. 
Niezbędne jest tu wypracowanie w toku 
socjalizacji dziecięcej i młodzieńczej w 
dorastającym człowieku niezbędnych 
postaw i zachowań, które będą 
współdecydować o powodzeniu w byciu 
tatą. Niemniej istotna od społecznej jest 
też dojrzałość emocjonalna, wyrażająca 
się w opiekuńczości i wyrozumiałości 
wobec tak kobiet jak i dzieci. Do 
uznania, że mężczyzna może wypełniać 
swoją rolę ojca w sposób prawidłowy, 
niezbędne jest posiadanie właściwie 
rozumianego i ukształtowanego 
autorytetu, dzięki uznaniu którego może 
on być partnerem matki oraz ojcem 
swego potomstwa. Nie da się co prawda 
w sposób jednoznaczny postawić znaku 
równości między dojrzałością do związku 
(w tym małżeństwa jak i relacji 
niesformalizowanej w ten sposób) a 
dojrzałością do ojcostwa, jednakże są to 
pokrewne sobie postawy i ich wzajemne 
przenikanie się świadczy o tym, iż 
jednostka jest gotowa do spełnienia się 
w roli ojca.  

Wystąpienia zostały zakończone 
dyskusją z udziałem dr. Alicji 
Czeredereckiej, która wystąpiła z 
referatem poświęconym prawnym 
aspektom ojcostwa w chwili ustania 
formalnego związku małżeńskiego. Jest 
to sprawa coraz bardziej aktualna, mając 
na uwadze narastający problem rozpadu 
młodych stażem małżeństw, w trakcie 
trwania których doszło do urodzenia 
dziecka lub dzieci. Na co należy położyć 
nacisk to fakt, iż do 300 dni po 
formalnym ustaniu małżeństwa (czyli 
rozwodzie) domniemywa się, że ojcem 
dziecka jest były mąż, o czym stanowi 
przepis art. 62 ustawy z dnia 24 lutego 
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 788).  

Członkini Zarządu OKPTP 
Agnieszka Trela
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4. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PT. „ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA 
ZAWODU PSYCHOLOGA” 

Dnia 23 maja 2014 roku w Instytucie 
Psychologii Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego odbyła się konferencja 
pt. „Aspekty prawne wykonywania 
zawodu psychologa”. Zarząd Oddziału 
Krakowskiego PTP zorganizował ją we 
współpracy z Instytutem Psychologii 
Stosowanej UJ. Otwarcia konferencji 
dokonała Przewodnicząca OK PTP Pani 
Anna Knobloch-Gala. Przewodnicząca 
wyjaśniła gościom konferencji skąd wziął 
się pomysł na zorganizowanie spotkania 
o takiej tematyce oraz jak bardzo istotne 
jest poszerzanie wiedzy w zakresie 
aspektów prawnych w psychologii. 
Pierwsze wystąpienie pt. „Ustawa o 
zawodzie psychologa – aktualna 
sytuacja legislacyjna” wygłosiła Pani 
Małgorzata Toeplitz-Winiewska – 
Przewodnicząca PTP. Z wystąpienia tego 
uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądał 
proces wprowadzania w życie ustawy z 
dnia 01 stycznia 2006 roku, poznali jej 
późniejsze losy, próby uchylenia oraz 
nowelizacji. Omówione zostało również 
spotkanie Ministra Pracy z psychologami 
z dnia 18. stycznia 2013 roku, ankieta 
dotycząca regulacji zawodu psychologa, 
która przeprowadzana była od dnia 31 
października do 31 grudnia 2013 roku, 
treść stworzonej na podstawie ankiety 
„Białej księgi”. Zaprezentowane zostały 
także wyniki ankiety, aktualny stan 
ustawy oraz korzyści i ograniczenia 
wynikające z jej funkcjonowania. 
Kolejnym punktem konferencji było 
wręczenie nagród za zasługi dla PTP. 
Otrzymali je: Anna Bogatyńska-
Kucharska, Janina Kisielewska-
Abugeseisa, Iwona Kozłowska-
Piwowarczyk, Magdalena Lorenc, Maria 
Matyszkiewicz, Magdalena Nitecka, 
Wanda Szaszkiewicz oraz Ewa 
Wolińska. Następnie uczestnicy 
wysłuchali referatu Pani Mirosławy 

Jawor pt. „Droga zawodowa psychologa 
klinicznego”. Omówione zostały cele 
kształcenia psychologa klinicznego, 
warunki przystąpienia do specjalizacji, 
podano spis i określono terminy szkoleń 
w krakowskich ośrodkach szkolących w 
zakresie psychologii klinicznej, uzyskane 
po szkoleniu kompetencje oraz plan 
nauczania i weryfikowania wiedzy  
z zakresu specjalizacji. Ostatnim 
tematem, przed przerwą były „Aspekty 
prawne pracy psychologa w resorcie 
oświaty” przedstawione przez Panią 
Beatę Trojan. Omówiona została 
odrębność psychologów jako 
specjalistów wśród innych nauczycieli, 
relacja ustawy Karta nauczyciela z dnia 
26. stycznia 1982 roku do Ustawy  
o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym, przedstawiono także 
aspekty prawne dodatkowo 
obowiązujące psychologów pracujących 
w oświacie, problemy i zadania, opis 
poszczególnych szczebli awansu 
zawodowego, płace oraz odpowiedzial-
ność zawodowa według różnych aktów 
prawnych. Po godzinnej przerwie 
obiadowej swoje wystąpienie pt. 
„Kontraktowanie usług psycholo-
gicznych przez NFZ” wygłosiła Pani 
Małgorzata Stachel. W zakresie 
psychiatrii i leczenia uzależnień 
poruszone zostały zagadnienia takie jak 
etaty w lecznictwie stacjonarnym, 
dziennym i ambulatoryjnym, zatrudnie-
nia w poradniach psychologicznych oraz 
pozostałych rodzajach jednostek leczą-
cych takich jak ośrodki rehabilitacyjne, 
leczące szpitalnie, opieka paliatywna  
i hospicyjna oraz świadczenia pielęgna-
cyjne i opiekuńcze. Następnie  
o aktualnych działaniach w promocji 
zdrowia psychicznego opowiedział Pan 
Daniel Dzida. Zaprezentował On m.in. 
europejskie dokumenty dotyczące 
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promocji zdrowia, Narodowy Program 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015, program Epidemiologia 
zaburzeń psychicznych i dostępność  
psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP 
– Polska, lokalne programy dotyczące 
promocji zdrowia na terenie 
województwa małopolskiego oraz 
Śląska. Ostatnim punktem konferencji 
był referat Pana Wojciecha Oronowicza 
pt. „Udostępnianie testów psycholo-
gicznych dla osób niebędących 
psychologami w świetle norm 
etycznych”. Referent przedstawił 
gościom obecny stan dostępności 
testów, problem dostępności niektórych 
z nich, opisał wybrane szkolenia 
umożliwiające nabywanie i przeprowa-
dzanie poszczególnych testów oraz 
obustronnie uargumentował fakt udo-

stępniania testów psychologicznych 
niepsychologom nawiązując do obowią-
zujących zasad etycznych. Wystąpienie 
to było przyczynkiem do dyskusji 
przeprowadzonej przez Sekcję 
Psychologii Klinicznej KLIPS Koła 
Naukowego Studentów Psychologii UJ. 
Po burzliwej dyskusji w kuluarach 
jeszcze długo trwały rozmowy dotyczące 
testów psychologicznych. Brali w nich 
udział zarówno psychologowie 
zajmujący się na co dzień praktyką, 
pracownicy naukowi jak i przedstawi-
ciele Zarządu Głównego PTP oraz 
Pracowni Testów Psychologicznych.  
Konferencja ta dostarczyła osobom 
uczestniczącym zarówno ogrom wiedzy, 
jak i zapału do dalszej pracy nad prawną 
świadomością psychologiczną wewnątrz 
i na zewnątrz kręgu zawodowego. 

Zastępczyni Przewodniczącej 
 Koła Młodych Psychologów 

Przy OK PTP 
Anna Szuta 

 
 
5. ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z MARIOLĄ WERESZKĄ AUTORKĄ KSIĄŻKI  
PT. "PSYCHOTERAPIA TO JEST MOJA PARTIA POLITYCZNA" 

W dniu 18 czerwca w Instytucie Psychologii (sala nr 6) o godzinie 18.00 odbędzie się 
spotkanie z Mariolą Wereszką, autorką książki pt. „Psychoterapia to jest moja partia 
polityczna". 

Książka jest zbiorem rozmów wspomnieniowych z pierwszymi polskimi 
psychoterapeutami, tworzącymi krakowskie środowisko psychoterapeutyczne. 
Zaproszeni Goście byli prekursorami najważniejszych podejść terapeutycznych, 
współtworzyli standardy psychoterapii w Polsce, są autorami pierwszych publikacji 
naukowych z tego zakresu, pierwszymi w kraju certyfikowanymi superwizorami oraz 
twórcami pierwszych profesjonalnych szkół psychoterapii. 

Zapraszam na spotkanie z doświadczonymi psychoterapeutami i nauczycielami 
psychoterapii, dla których praca stała się pasją życia i sposobem kształtowania 
otaczającej rzeczywistości. 

Krótki film promujący książkę można obejrzeć tutaj 

Mariola Wereszka 
Członkini Zarządu OK PTP 

http://www.youtube.com/watch?v=FReciyfYmJs
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6. KOŁO PSYCHOLOGÓW SENIORÓW – SPRAWOZDANIE ZE SPOTKAŃ 
 
W dniu 17 marca 2014 w Instytucie 
Psychologii przy Al. Mickiewicza odbyło 
się spotkanie z autorką biograficznej 
książki (rekomendowanej przez Koło 
Psychologów Seniorów przy OK PTP)  
o Sławomirze Mrożku – p. Małgorzatą  
I. Niemczyńską (absolwentką kompa-
ratystyki UJ oraz dziennikarką Gazety 
Wyborczej). Rozmowa miała wiele 
wątków, jednak wiodący dotyczył relacji 
Pana Mrożka z kobietami znaczącymi  
w jego życiu: matką Zofią, siostrą 
Lutosławą, Marią Obrembą pierwszą 
żoną,  malarką R., mężatką Y., Susaną 
Osorio Rosas (drugą żoną pisarza), Beatą 
Mikołajko (terapeutką oraz autorką 
książki) oraz M. I. Niemczyńską, która 
miała okazję kilkakrotnie rozmawiać  
ze Sławomirem Mrożkiem w ostatnich 
latach jego życia. Spotkanie prowadziła 
Anna Turczyńska. 

W dniu 12 maja przedstawiciele KPS 
przy OK PTP na zaproszenia prof.  
M. Kielar Turskiej wzięli udział w 
dyskusji na temat książki prof. Elżbiety 
Dryll. Spotkanie odbywało się w ramach 
seminarium doktorantów Zakładu 
Psychologii Rozwojowej i Wychowaw-
czej im. Stefana Szumana. Tytuł książki 
to "Wrastanie w kulturę. Transmisja 
narracji w wychowaniu rodzinnym", 
wydawnictwo ENETEIA, rok wydania 
2013. Książkę serdecznie POLECAMY! 

Dyskusję prowadzili p. Katarzyna 
Stawiarska i p. Kamil Jezierski. Podczas 
spotkania poruszone zostały 
następujące zagadnienia: 
1. Uwarunkowania i konsekwencje 
wzorów wychowawczych przekazy-
wanych w rodzinnych narracjach; 
2. Rola emocji negatywnych w rozwoju; 
3. Obszary oddziaływania między-
pokoleniowej transmisji narracji 
rodzinnych na poszczególnych etapach 
rozwoju; 
4. Jaki charakter ma proces przekazu 
wychowawczego w narracjach 
rodzinnych – nieświadomy i automaty-
czny, czy świadomy i kontrolowany? 
5. Jakie jest miejsce narracyjnego 
rozumienia wychowania we współ-
czesnej nauce? 
 
Jednocześnie pragnę poinformować, iż 
rozpoczęliśmy przygotowania do konfe-
rencji, której współorganizatorami będą 
Komisja Nauk Psychologicznych PAN 
oraz Katedra Psychologii Akademii 
Ignatianum. Konferencja zatytułowana 
będzie „Starość – jak ją widzi 
psychologia” i jest planowana na 
pierwszą połowę grudnia 2014.   
 
 

Anna Turczyńska, 
Przewodnicząca KPS przy OK PTP 

 
 

7. INFORMACJA WS. PRAC NAD NOWĄ REGULACJĄ ZAWODU PSYCHOLOGA 
 
Szanowni Państwo, 

W imieniu Dyrektora Marka Waleśkiewicza pragnę przekazać, że na spotkaniu, które 
miało miejsce 24 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
omówiony został bieżący etap prac nad nową regulacją zawodu psychologa. 
MPiPS opracował test regulacyjny ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów oraz złożył wniosek o wpisanie nowej regulacji do Wykazu 
Prac Legislacyjnych i Pozalegislacyjnych Rządu. Na posiedzeniu Zespołu do spraw 
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Programowania Prac Rządu w dniu 22 maja 2013 r., zadecydowano o konieczności 
przygotowania Białej Księgi do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów, opracowanej na etapie przedlegislacyjnym na podstawie 
konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. 

Dnia 17 lutego 2014 r., Biała Księga - przygotowana zgodnie z wytycznymi - została 
przedłożona Zespołowi. Jednakże dnia 18 marca 2014 r. do MPiPS przesłane zostało 
pismo p. Adama Jasera Wiceprzewodniczącego i Koordynatora Zespołu z prośbą  
o uzupełnienie Białej Księgi o informacje, które zdaniem Zespołu są niezbędne  
do podjęcia decyzji co do prowadzenia dalszych prac nad nową regulacją zawodu 
psychologa. Zgodnie z poleceniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament 
przystąpił do realizacji tych zaleceń zawierających trzynastopunktową listę zadań. 

Dnia 17 kwietnia 2014 r. wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o stanowisko 
dotyczące regulacji zawodu psychologa w szczególności w kontekście odpowiedzi 
respondentów ankiet wskazujących na uregulowanie tej kwestii przez resort zdrowia 
oraz w kontekście ewentualnego uregulowania także zawodu psychoterapeuty. 

Przygotowane zostało wystąpienie do wybranych przedstawicielstw krajów unijnych 
z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zasad wykonywania w nich zawodu 
psychologa. 

Rozpoczęte zostaną konsultacje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
celem doprecyzowania, czy ustawa będzie dotyczyć także zmian związanych  
z kształceniem psychologów (m. in. w kontekście postulatów zgłaszanych  
w ankietach). 

Zaproponowano włączenie się środowiska psychologów w prowadzone prace, 
szczególnie w zakresie realizacji punktów: piątego i siódmego pisma z dnia 18 marca 
2014 r. W związku z tym zwracam się z prośbą o: 
 
1. przedstawienie na piśmie przez poszczególne środowiska (w tym towarzystwa, 
których działalność statutowa dotyczy zawodu psychologa) opinii dotyczących 
planowanego uregulowania zawodu psychologa; 

2. przedstawienie podziału (klasyfikacji) psychologów na różne specjalizacje. 
 
Prosimy o przekazanie powyższych informacji do dnia 31 maja 2014 r. 
 
W pozostałych punktach MPiPS przygotowuje informacje we własnym zakresie. 
 
Jeżeli jednak posiadają Państwo informacje odnoszące się do pozostałych zadań,  
w szczególności zawierające porównanie międzynarodowych doświadczeń  
w obszarze regulacji zawodu psychologa - pod kątem stopnia regulacji, zakresu 
podmiotowego regulacji zawodów psychologa, liczby absolwentów na kierunku 
psychologia/wykonujących zawód psychologa, programu kształcenia psychologów 
struktury i funkcjonowania samorządu zawodowego, a także ewentualnych badań 
dotyczących wpływu uregulowania zawodu i programu kształcenia na poprawę 
jakości usług świadczonych przez psychologów i bezpieczeństwa pacjentów, również 
prosimy o ich przekazanie. Pozwolą one na opracowanie wyczerpującej odpowiedzi 
na kwestie wskazane w piśmie z dnia 18 marca 2014 r. 
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Jednocześnie wykonując ustalenia zapadłe na spotkaniu dnia 24 kwietnia 2014 r., 
przesyłam w załączeniu: 

1. Białą Księgę do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 
psychologów; 
2. Pismo Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw Programowania 
prac Rządu z dnia 18 marca 2014 r.; 
3. Założenia do opracowywanej w 2010 r. ustawy o zawodzie psychologa  
i samorządzie zawodowym psychologów. 
 
Ponadto pragnę przekazać, że kolejne spotkanie planowane jest przez Ministerstwo 
na czerwiec br. 
 
Z poważaniem, 
Anna Świątek-Kolera 
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
00-513 Warszawa 

tel. 22 661 16 37   Załączniki 
 
 
 
8. PROJEKT OGÓLNOPOLSKICH STANDARDÓW DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ – 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Na prośbę Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP przekazujemy  
informację na temat opracowanego i opublikowanego przez Sekcję Projektu 
ogólnopolskich Standardów Diagnozy Psychologicznej. 

Sekcja zaprasza psychologów do konsultacji zawodowych w sprawie stworzonego 
dokumentu, który znaleźć można tutaj. 

Mają Państwo możliwość wyrażenia opinii na temat projektu standardów diagnozy 
psychologiczne w ankiecie przekazanej poniżej lub mejlowo, na adres Sekcji: 
diagnozaptp@gmail.com. 

Link do ankiety -->  
https://docs.google.com/forms/d/1aqh1lHxu4tNX-

tZjtlqmGgA1u7mov3QSZ7lEbH5Mcvs/edit# 

 

 
9. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH 
WYRAŻENIA OPINII NA TEMAT REGULACJI WYKONYWANIA ZAWODU PSYCHOLOGA I 
POWOŁANIA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW 

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej publikuje  sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/Za%C5%82cznik.rar
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/Standardy%20diagnozy%20psychologicznej%2010%2004%202014.pdf
mailto:diagnozaptp@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1aqh1lHxu4tNX-tZjtlqmGgA1u7mov3QSZ7lEbH5Mcvs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aqh1lHxu4tNX-tZjtlqmGgA1u7mov3QSZ7lEbH5Mcvs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aqh1lHxu4tNX-tZjtlqmGgA1u7mov3QSZ7lEbH5Mcvs/edit
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wyrażenia opinii na temat regulacji wykonywania zawodu psychologa i powołania 
samorządu zawodowego psychologów przeprowadzonych w okresie od 31 
października do 31 grudnia 2013 roku. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,427,sprawozdanie-z-przebiegu-konsultacji-

spolecznych-dotyczacych-wyrazenia-opinii-na-temat-regulacji-wykonywania-
zawodu-psychologa-i.html 

 
 

10. OGŁOSZENIA O PRACY LUB WSPÓŁPRACY NA STRONIE OK PTP 
 
Szanowni Państwo, 
Miło nam poinformować, iż na stronie Oddziału Krakowskiego PTP (zakładka: 
ogłoszenia o pracy lub współpracy) publikowane są ogłoszenia o pracy lub 
współpracy przesyłane na adres Zarządu. Z tego względu prosimy o przekazywanie 
nam informacji o znanych Państwu ofertach pracy i przesyłanie ich na adres: 
ptp@ptp.krakow.pl  

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia ogłoszeń publikowanych na naszej stronie. 
 

Krystian Barzykowski 
Administrator strony internetowej OK PTP 

 
11. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 
Przypominamy o konieczności 
aktualizacji danych osobowych 
(dotyczy to głównie zmiany nazwiska) 
oraz adresu zamieszkania i email. 
Informacje takie można przesyłać 
mailem na adres sekretarza 
ds. członkowskich lub pocztą trady-
cyjną na adres Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP, al. Mickiewicza 3, 
31-120 Kraków. 

Prosimy także o przesyłanie informacji 
dotyczących uzyskania dyplomu 
psychologa (dotyczy to członków 
nadzwyczajnych i wiąże się to ze 
zmianą statusu członkowskiego) oraz 

przejścia na emeryturę (co związane 
jest ze zwolnieniem z płacenia składek 
członkowskich). 

Osoby zainteresowane otrzy-
mywaniem Biuletynu Oddziału 
Krakowskiego PTP proszone  
są przesłanie maila do sekretarza 
ds. członkowskich: 
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl  
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 
 

 
Sekretarz ds. członkowskich   

Magdalena Nitecka 
 
 
 
 

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,427,sprawozdanie-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-wyrazenia-opinii-na-temat-regulacji-wykonywania-zawodu-psychologa-i.html
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,427,sprawozdanie-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-wyrazenia-opinii-na-temat-regulacji-wykonywania-zawodu-psychologa-i.html
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,427,sprawozdanie-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-wyrazenia-opinii-na-temat-regulacji-wykonywania-zawodu-psychologa-i.html
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,427,sprawozdanie-z-przebiegu-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-wyrazenia-opinii-na-temat-regulacji-wykonywania-zawodu-psychologa-i.html
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=92
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=92
mailto:ptp@ptp.krakow.pl
mailto:magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl
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12. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2014  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Aktualna składka roczna wynosi 80zł 
(studenci 40 zł). Prosimy o dokonywanie 
wpłat na rachunek bankowy Oddziału 
Krakowskiego o numerze:   

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875. 

W tytule wpłaty bardzo prosimy  
o wpisywanie imienia i nazwiska osoby, 
której wpłata dotyczy.  

Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie  
z zasadami członkostwa składki muszą 
być opłacane sukcesywnie za kolejne 
lata, tzn. nie można opłacić roku 
bieżącego bez uregulowania składek  
za lata poprzednie. Państwa wpłaty  
są księgowane na "koncie 
członkowskim" według kolejnych lat 
występujących zaległości.  

Dziękujemy tym z Państwa, którzy 
regularnie uiszczają opłaty oraz tym, 
którzy w ostatnim czasie uregulowali 
zaległości. Konieczność opłacania 
składek wynika ze Statutu Towarzystwa 

– jest obowiązkiem członkowskim, ale 
przede wszystkim regularnie opłacane 
przez naszych członków składki 
pozwalają nam na długoterminowe 
planowanie wydatków, w tym  
na organizację ciekawych przedsięwzięć 
konferencyjnych, szkoleniowych oraz 
integracyjnych, które służą naszemu 
środowisku.  

Obowiązek opłacania składek nie 
dotyczy emerytów – osoby nabywające 
takie uprawnienia prosimy 
o przekazanie informacji o tym fakcie  
do skarbniczki Oddziału pod adres: 
magda.lorenc@onet.pl. 

Pozostałe informacje dotyczące zasad 
członkostwa i składek znajdują się stale 
na stronie internetowej Oddziału 
(zakładka członkostwo).  

Z poważaniem 
Skarbniczka OK PTP 
Magdalena Lorenc 

 
 
13. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 

a) Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2014 roku 

Najbliższe posiedzenie Komisji Certyfikatów Psychologa Sportu odbędzie się 25 
czerwca o godz. 15.00 w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. 
Wybrzeże Gdyńskie 4. 

Posiedzenia Prezydium ZG: 
21 maja, 10 września, 8 października, 10 grudnia 

Posiedzenia plenarne ZG: 
25 czerwca i 19 listopada. 

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych: 
12 maja, 9 czerwca, 8 września, 13 października, 17 listopada, 8 grudnia.  

mailto:magda.lorenc@onet.pl
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2
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Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek 
zainteresowanych --> do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych 

Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 11 czerwca. 

Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujące się bronią: 
przyjmowane są zgłoszenia do edycji jesiennej  
 
Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty" 

 
b) Certyfikat Psychologa Sportu I i II klasy 

Najbliższe posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej odbędzie się 25 czerwca o godz. 15.00 
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. 

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2014 (data dostarczenia). Dokumenty 
należy składać w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
osobiście lub drogą pocztową na adres, Zarząd Główny ; ul. Stawki 5/7 ; 00-183 
Warszawa, z dopiskiem: Certyfikat PS.  

Wymagania formalne oraz opis procedury uzyskania Certyfikat Psychologa Sportu II 
Klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego znajdują się na stronie PTP 
Egzamin z wiedzy i umiejętności w zakresie psychologii sportu w trakcie posiedzenia 
komisji po uprzednim zaproszeniu drogą elektroniczną.  

c) Komunikat dla trenerów PTP w sprawie odnawiania rekomendacji trenerskich 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego realizując zalecenie 
Walnego Zgromadzenia z 2007 roku podjął stopniowe odnawianie rekomendacji 
przyznawanych przez Towarzystwo. Na posiedzeniu 26 marca br przyznaliśmy - na 
skutek słusznych i licznych uwag krytycznych, że odnawianie rekomendacji 
trenerskich było zbyt pospiesznie, a wyznaczane terminy nadsyłania wniosków  
o odnowienie za krótkie. Przepraszamy trenerów za wyznaczenie tak krótkich 
terminów. Jednocześnie staraliśmy się dostosować wymagania do standardów 
uzyskiwania rekomendacji.  

Zarząd Główny podjął szereg decyzji związanych z potrzebą uszczegółowienia 
wymagań i stworzenia wszystkim trenerom lepszych warunków do składania 
wniosków.  

1. Przedłużono do 31 października 2014 roku termin składania wniosków o 
odnowienie rekomendacji trenerskich przez osoby, które je uzyskały do końca 
2006 roku. Wnioski powinny zostać złożone zgodnie z przesłanym wcześniej 
wzorem. Nieodnowione w tym terminie wygasają 20 listopada 2014 roku. 

2. Lista trenerów, których rekomendacje zostały odnowione ukaże się na stronie 
internetowej PTP. 

http://www.ptp.org.pl/teksty/WZD09/Pytania.doc
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=375
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=415
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3. Rada Trenerów przedłoży Zarządowi Głównemu najpóźniej na posiedzenie 
listopadowe zmodyfikowany wniosek odnawiania rekomendacji. 

4. Osoby posiadające rekomendacje uzyskane do końca 2007 i 2008 roku będą 
składać wnioski o odnowienie rekomendacji w specjalnym wyznaczonym 
terminie 4-miesięcy po opublikowaniu komunikatu zawierającego wniosek na 
stronie internetowej PTP i po otrzymaniu pisma z biura ZG PTP. 

Zarząd Główny w dniu 26.03.2014 odnowił rekomendacje trenerskie  
następującym osobom  

 I. Lista Superwizorów warsztatu i treningu.  
 II. Lista trenerów treningu interpersonalnego.  
 III. Lista trenerów warsztatu umiejętności psychospołecznej.  

13. POLECANE I REKOMENDOWANE KONFERENCJE I WARSZTATY 
 
a) XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: 
     Bydgoszcz, 18-21 września 2014 – Komunikat 2 
 
Organizacja Zjazdu została powierzona przez ZG PTP Zarządowi Oddziału PTP  
w Bydgoszczy oraz Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy. Miejscem Zjazdu będzie kompleks budynków Collegium Maius UKW  
w Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30.  
 

Tematem wiodącym XXXV Zjazdu Naukowego PTP jest  
„Psychologia w zmieniającym się świecie”. 

Wykład inauguracyjny pt. Po co psychologia? 
wygłosi Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński  

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Patronat nad Zjazdem objęli: 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Wojewoda Kujawsko-Pomorski  
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Prezydent Bydgoszczy  
Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

Członkami Honorowego Komitetu Naukowego są: 

Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, Prof. dr hab. Ida Kurcz, 
Prof. dr hab. Kazimierz Obuchowski, Prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, 

Prof. dr hab. Janusz Reykowski , Prof. dr hab. Jan Strelau 
 

Przewodniczącym Komitetu Programowego Zjazdu jest Prof. dr hab. Janusz 
Trempała, a Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Dr hab. Małgorzata 
Basińska, prof. UKW.  

Wykłady plenarne wygłoszą: 

Prof. dr hab. Dariusz Doliński, SWPS Wrocław, Milgram po polsku  
Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., UG Gdańsk, Neuronauka we współczesnej 
psychologii  

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=535
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=536
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=537
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Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, UJ Kraków, Motywacyjne źródła uprzedzeń  
Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, UKW Bydgoszcz, Nie dorosnąć do… infantylna 
osobowość naszych czasów  
Prof. dr hab. Stanisław Kowalik, AWF Poznań, Konfrontacja globalizacyjnego ładu 
społecznego z psychologiczną koncepcją rozwoju człowieka  
Prof. dr hab. Maria Lewicka, UW Warszawa, Czym jest miejsce dla miejsca w 
psychologii?  
Dr hab. Mariola Łaguna, prof. nadzw., KUL Lublin, Zasoby osobiste jako potencjał w 
realizacji celów  
oraz goście Zjazdu:  
Prof. dr. Jürgen Margraf, Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Psychologicznego, 
Current Developments in German Psychology  
Prof. Shalom H. Schwartz, PhD, Uniwersytet Hebrajski Jerozolimy, A research review 
on the relations between values and behavior in a multicutural perspective  
Prof. dr hab. n. med. Marek Harat, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, 
Bydgoszcz, Neuromodulacja w leczeniu schorzeń sfery psychicznej 
 
W założeniach programowych Zjazdu przewidujemy następujące formy prezentacji: 
wykłady plenarne, dyskusje panelowe, sympozja naukowe, sesje tematyczne, sesje 
plakatowe oraz warsztaty (zob. Program Ramowy).  

Zakładamy, że w każdej z tych form udział wezmą osoby reprezentujące różne 
ośrodki badań naukowych i/ lub praktyki psychologicznej. 

Informacje na temat XXXV Zjazdu PTP wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa 
dostępne są na stronie internetowej Zjazdu: 

http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl  
Liczymy na Państwa udział w Zjeździe. 

 
W imieniu Komitetu Programowego i Organizacyjnego 

Prof. dr hab. Janusz Trempała 
dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW 

 
b) Konferencja: II Internationl Conference on Time Perspective. 
 
W dniach 29.07 - 01.08.2014 w Warszawie odbędzie się IInd Internationl Conference 
on Time Perspective. Konferencja jest miejscem spotkania specjalistów z całego 
świata zajmujących się psychologią postrzegania czasu i perspektywy czasowej. 
Pierwsza edycja konferencji odbyła się latem 2012 roku w Portugali (Coimbra). 
Konferencja zgromadziła blisko 400 naukowców i studentów z całego świata. Drugą 
edycję konferencji ze strony polskiej organizują Uniwersytet Warszawski oraz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Na konferencji spodziewamy się ponad 400 gości  
z Polski i zagranicy. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy już potwierdzili swój 
udział, znajdują się m.in.: Philip Zimbardo, Ilona Boniwell, Zbigniew Zaleski, Jeff 
Joireman, James Jones. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie 
internetowej: http://tpconference2014.com 
 
c) V Europejski Kongres Ericksonowski 

http://www.zjazdptpbydgoszcz.ukw.edu.pl/
http://tpconference2014.com/
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W dniach 12 - 15 czerwca w Krakowie odbędzie się V Europejski Kongres 
Ericksonowski. W załączniku znajduje się informacja o Kongresie oraz lista 
wykładowców, którzy będą goszczeni podczas Kongresu. 

Informacje o kongresie --------- Lista wykladowców 

d) Konferencja pt. „Anatomia Nie/Rozumu” 

Narodziny choroby psychicznej i jej losy w (po)nowoczesnej kulturze 
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, 10-11.10.2014 Kraków 

http://szalenstwonierozum.wordpress.com/opis-konferencji/ 

 e) Konferencja pt. "Aby wystarczająco dobrze żyć" 

Szanowni Państwo! 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału w Katowicach 
serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Naukowej: "Aby wystarczająco 
dobrze żyć". W załączniku przesyłam pierwszy komunikat z prośbą o 
rozpropagowanie tej informacji wśród Kadry Akademickiej oraz Studentów Uczelni. 

Łącząc pozdrowienia Sekretarz Izabela Kałka 

Ogłoszenie o konferencji 

f) Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach 
karnych osób dorosłych i nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa 

W imieniu pracowników Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach i komitetu organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału 
w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Zastosowanie psychologii 
klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej pt. „Współczesne modele 
psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i 
nieletnich. Interdyscyplinarność opiniodawstwa”, która odbędzie się 13 – 14 
listopada 2014r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. 

W załączniku przesyłam pierwszy komunikat konferencyjny oraz formularz karty 
zgłoszeniowej. 

W imieniu komitetu organizacyjnego, 
Magdalena Bolek 

Karta zgłoszenia ---------------- Komunikat o konferencji 

 
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/informacja%20o%20V%20Europejskim%20Kongresie%20Ericksonowskim.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/V%20Europejski%20Kongres%20Ericksonowski%20-%20wyk%C5%82adowcy.docx
http://szalenstwonierozum.wordpress.com/opis-konferencji/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/Komunikat%201aktualny.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/karta%20zg%C5%82oszeniowa.docx
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/komunikat%20pierwszy.pdf
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g) Konferencja pt. „Pomiędzy psychologią mechanizmów a antropologią” 

Konferencja organizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie. Szczegóły 
konferencji w załączniku. 

h) Konferencja pt. „Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne” 
 

II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna 
w dniach 26 i 27 września 2014 roku 

pod hasłem „Jak odnaleźć zdrowie i równowagę we współczesnym świecie?” 
Organizowana przez 

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

  

Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z 
obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. 
Konfrontacja interdyscyplinarna posiada zawsze charakter stymulujący, w związku z 
tym liczymy na wymierne, naukowe efekty konferencji: 

1.    inspiracje do badań własnych uczestników spotkania 
2.    powstanie zespołów interdyscyplinarnych skoncentrowanych wokół określonego 
zagadnienia 
3.    wydanie monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego we współpracy z Columbia University Press, USA 
4.    publikacje w czasopismach fachowych 
5.    integrację środowiska naukowego : studentów, doktorantów oraz kadry 
akademickiej polskiej i zagranicznej 

Więcej informacji można znaleźć w załączniku 

i) Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Przestępstwa seksualne – 
perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna” 

Termin konferencji: 8-9 września 2014 roku 

Miejsce konferencji: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w 
Poznaniu 

Organizator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu 

Współorganizatorzy: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Naukowa i 
Akademicka Sieć Komputerowa 

Patronat honorowy: Prokurator Generalny, Fundacja Dzieci Niczyje 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/plakat.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/plakat.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/69702558/Resilience.pdf
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Partnerzy: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie 
Poligraferów 

Wstęp na konferencję: płatny. Koszt udziału w konferencji to 250 zł. Obejmuje: 
udział w sesji naukowej, posiłki, bufet kawowy, uroczystą kolację w restauracji 
Concordia Design. 

Tematem konferencji będą przestępstwa seksualne rozpatrywane na gruncie 
kryminalistyki, kryminologii, postępowania karnego, prawa karnego oraz psychologii, 
psychiatrii i seksuologii. Wymiana doświadczeń między specjalistami różnych 
dziedzin może przyczynić się do sprawniejszego rozwiązywania pojawiających się w 
tym obszarze problemów. Dostrzegamy nie tylko konieczność poprawy 
wykrywalności sprawców przestępstw na tle seksualnym i potrzebę 
przedyskutowania trudności dowodowych, ale również problemy w zakresie 
resocjalizacji sprawców i nadzoru nad nimi oraz otoczenia ofiar opieką 
psychologiczną. 

Poza sesjami plenarnymi planujemy warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom, 
m.in. identyfikacji sprawców przestępstw w Internecie czy psychologicznej ocenie 
zeznań świadków – pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi, które poprowadzi 
Dariusz Piotrowicz – kierownik studiów podyplomowych Psychologia śledcza w 
praktyce (SWPS Warszawa). 

Więcej informacji na stronie konferencji.

 

http://www.swps.pl/poznan/poznan-sekcja-nauka-i-rozwoj/poznan-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/10205-przestepstwa-seksualne-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa

