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OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI SWOJEGO STATUSU
W związku z licznymi pytaniami uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z artykułem
19 (pkt. 4) Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego obowiązek płacenia
składek nie dotyczy emerytów.
Fakt przebywania na emeryturze jednakże należy zgłosić do Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTP listownie (al. Mickiewicza 3, 31-120 Kraków) lub mailowo
sekretarzowi ds. członkowskich (magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl).
1. WYBORY ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP – SPRAWOZDANIE
ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA ODDZIAŁU
Tegoroczne Walne Zebranie Oddziału Krakowskiego PTP odbyło się
w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Al. Słowackiego w dniu 15 października
2012r.
Po zebraniu niezbędnego kworum, przedstawiono sprawozdanie
z działalności Oddziału Krakowskiego z kadencji 2009-2012, w tym z działalności Koła
Młodych Psychologów oraz Koła Psychologów Seniorów, sprawozdanie finansowe
oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po wysłuchaniu sprawozdań oraz dyskusji nad
nimi, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Następnie, przeprowadzono wybory władz OK PTP na kadencję 2013-2015.
Przewodniczącą OK została wybrana Pani Anna Knobloch-Gala, natomiast w skład
Zarządu weszli: Malwina Dankiewicz (wiceprzewodnicząca), Magdalena Lorenc
(skarbniczka), Magdalena Nitecka (sekretarz ds. członkowskich), Krystian
Barzykowski (administrator strony internetowej oraz biuletynu), Anna Walczak,
Beata Trojan, Jerzy Korzewski, Mariola Wereszka (protokolantka) oraz Agnieszka
Trela. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Iwona Łukasik (przewodnicząca), Maria
Turcza, Anna Bogatyńska-Kucharska, Daniel Dzida (zastępca przewodniczącej),
Barbara Chuchacz.
Jako ostatnie odbyło się głosowanie nad wyborem delegatów na Walne
Zgromadzenie PTP. Wybrano w sumie 20 delegatów: Iwona Kozłowska-Piwowarczyk,
Maria Matyszkiewicz, Beata Trojan, Anna Knobloch-Gala, Janina KisielewskaAbugeseisa, Barbara Chuchacz, Marcin Makulski (na podstawie zgody pisemnej),
Daniel Dzida, Krystian Barzykowski, Iwona Łukasik, Magdalena Nitecka, Alicja
Zaremba, Mariola Wereszka, Bogusława Liszka-Kisielewska, Malwina Dankiewicz,
Jerzy Korzewski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (na podstawie zgody pisemnej), Anna
Walczak, Maria Butscher, Maria Turcza.
Zebranie zakończyło się wolnymi wnioskami, uwagami i pomysłami dla
nowowybranego Zarządu, które dotyczyły głównie: usprawnienia komunikacji między
władzami OK PTP a członkami i członkiniami oddziału oraz Zarządem i Komisją
Rewizyjną, poszukiwania możliwości aktywizowania członkiń i członków zwyczajnych
i nadzwyczajnych (Koło Młodych Psychologów) w działalność oddziału
(np. w obchody Dnia Psychologa). Zebranie zakończono złożeniem gratulacji dla
nowo wybranego Zarządu.
Mariola Wereszka
Protokolantka OKPTP

2. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU OK PTP
Spotkania
Zarządu
Oddziału
Krakowskiego PTP w 2013 roku
zaplanowane są na każdy drugi
poniedziałek miesiąca.
Zebrania odbywają się o godz. 18.00
w Instytucie Psychologii UJ przy
Al. Mickiewicza 3, w sali nr 230
(od marca 2013r. sala nr 6, parter)
Terminy na pierwsze półrocze 2013
są następujące: 14 stycznia, 11 lutego,

11 marca, 08 kwietnia, 13 maja,
10
czerwca.
Zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Zachęcamy także do kontaktu
mailowego oraz odwiedzania naszej
strony internetowej, na której staramy
się
na
bieżąco
informować
o ewentualnych zmianach.
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

3. PLAN DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO NA ROK 2013
Konferencje:
 „Dylematy macierzyństwa”, konferencja z okazji Dnia Psychologa
(23 luty 2013).
 „100 lat psychologii eksperymentalnej w Krakowie”, sympozjum
i warsztaty naukowe (październik 2013).
 „Psychologia wobec kryzysu” (listopad 2013).
 Konferencja
poświęcona
ustawie
o
zawodzie
psychologa
(termin uzależniony od ewentualnych zmian legislacyjnych).
Współpraca z Kołem Młodych Psychologów:
 Udział w Międzynarodowej Kampanii pt. „16 dni akcji przeciwko
przemocy ze względu na płeć” we współpracy z Fundacją Autonomia
i Pełnomocniczką Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów
i doktorantów oraz pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. med. Wojciecha
Nowaka. Organizacja:
o Warsztatów
Asertywności
(prowadzenie
mgr
Malwina
Dankiewicz): 26.11; 10.12 2012.
o Pokazów filmowych z prelekcją i dyskusją:
 „Maska twardziela”, 26.11.2012r.
 „Delikatnie nas zabijają”, 06.12.2012r.
 „Niebieskoocy”, 10.12.2012r.
 Organizacja projekcji filmowych oraz spotkań i dyskusji z ekspertkami
i ekspertami:
o „Czy mówić o osobach nieheteroseksualnych w szkole?”,
prowadzenie mgr Agata Teutsch, 13.12.2012r.
o Spotkanie dotyczące nerwicy eklezjogennej.
o Spotkanie dotyczące kobiet w przestrzeni publicznej.
 Kontynuacja cyklu "10 FILMÓW, KTÓRE KAŻDY PSYCHOLOG POWINIEN
OBEJRZEĆ":
o „Mechaniczna Pomarańcza” z prelekcją dr Przemysława Bąbla.

 Organizacja warsztatów:
o Trening Asertywności (prowadzenie mgr Malwina Dankiewicz):
07.01, 21.01 oraz 28.01 2013.
o Racjonalna Terapia Zachowania, prowadzenie mgr Malwina
Dankiewicz.
o Rehabilitacja Dzieci.
o Mediacje, prowadzenie mgr Elżbieta Ślusarczyk.
Regularne spotkania Koła Psychologów Seniorów.
Współpraca z innymi Stowarzyszeniami Psychologicznymi oraz Instytutami
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Czynności administracyjno – organizacyjne:
 Aktywizacja obecnych członków Oddziału Krakowskiego do czynnego
włączania się w działalność Oddziału.
 Systematyczna aktualizacja listy członków naszego Oddziału.
 Podział kompetencji wśród członków Zarządu i ustalenie sposobów
współpracy.
 Administracja strony internetowej Oddziału, aby stanowiła użyteczną
platformę wymiany informacji na temat bieżących wydarzeń,
organizowanych szkoleń oraz konferencji.
Działalność Członków Zarządu OKPTP w Zarządzie PTP.

4. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OK PTP
W KADENCJI 2009-2012
Niniejszym informujemy, iż sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
Krakowskiego PTP w kadencji 2009-2012 zostało opublikowane na stronie
internetowej Oddziału (www.ptp.krakow.pl: sprawozdanie; załącznik 1, załącznik 2,
załącznik 3).
Zastępca Przewodniczącej
Oddziału Krakowskiego PTP w kadencji 2009-2012
Krystian Barzykowski

5. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PTP
W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2012r. odbyło się w Warszawie w Ośrodku
Fundacji ETOH Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Wzięło w nim udział 140 delegatów reprezentujących 23 oddziały
terenowe Towarzystwa, w tym 17 delegatów z Oddziału Krakowskiego, w składzie:
Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Maria Matyszkiewicz, Beata Trojan, Anna KnoblochGala, Janina Kisielewska-Abugeseisa, Barbara Chuchacz, Marcin Makulski, Daniel
Dzida, Iwona Łukasik, Magdalena Nitecka, Alicja Zaremba, Mariola Wereszka,
Bogusława Liszka-Kisielewska, Jerzy Korzewski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Anna
Walczak, Maria Butscher, Maria Turcza.

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z kadencji 2009 – 2012 władz
Towarzystwa oraz udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Dzięki dyscyplinie delegatów, przez wszystkie trzy dni obrad utrzymano
frekwencję zapewniającą niezbędną większość kwalifikowaną i zrealizowano
w całości przyjęty program, w tym: uchwalono nowelizację statutu PTP,
zatwierdzono regulamin Zarządu Głównego, przegłosowano status Instytutu
Psychologii Zdrowia PTP, rozpatrzono i oddalono skargę kasacyjną na orzeczenie
Sądu Koleżeńskiego II instancji, 17 członkom przyznano odznaki „Za Zasługi dla PTP”,
nadało tytuł honorowego członka PTP prof. Marcie Bogdanowicz oraz ustalono
kierunki i priorytety działań na nową kadencję.
Ważną częścią obrad były wybory nowych władz Towarzystwa na kadencję
2013 – 2015. Przewodniczącą PTP została Pani Małgorzata Toeplitz-Winiewska,
w skład nowego Zarządu Głównego weszli: Wojciech Anczurowski (Białystok), Ewa
Biernat (Członek Prezydium, Tarnobrzeg), Małgorzata Butyńska (Katowice), Agata
Diec
(Katowice),
Magdalena
Frankowicz
(Lublin),
Marek
Graczyk
(Wiceprzewodniczący, Gdańsk), Jakub Jakubowski (Warszawa), Hanna Janowicz
(Poznań), Mirosława Januszkiewicz (Wrocław), Andrzej Kędzierski (Olsztyn), Jerzy
Korzewski (Członek Prezydium, Kraków), Iwona Kozłowska-Piwowarczyk (Kraków),
Bogusława Liszka - Kisielewska ( Z-ca sekretarza generalnego, Kraków), Wiesława
Machalica (Sekretarz generalny, Poznań), Marcin Makulski (Kraków), Mirosława
Olszewska (Opole), Krystyna Teresa Panas (Skarbnik, Lublin), Małgorzata PrzepióraKapusta
(Opole),
Magdalena
Rosada
(Poznań),
Andrzej
Sękowski
(Wiceprzewodniczący, Lublin), Ewa Staroń (Członek Prezydium, Kielce), Maja
Szpakiewicz (Członek Prezydium, Warszawa), Beata Trześniewska (Warszawa),
Bogumiła Witkowska (Kielce), Małgorzata Żychlińska (Członek Prezydium, Gdańsk).
Skład Głównej Komisji Rewizyjnej tworzą: Urszula Buryn (Przewodnicząca,
Szczecin), Maria Albrechcińska-Oleksiuk (Siedlce), Andrzej Cudo (Lublin), Marta
Kossut (Olsztyn), Ewa Leszczyńska (Zielona Góra), Michał Łabus (Opole).
W skład Sądu Koleżeńskiego I Instancji weszli: Zuzanna Toeplitz
(Przewodnicząca, Warszawa), Danuta Dobkowska (Olsztyn), Teresa JaśkiewiczObydzińska (Kraków), Alicja Kuć (Siedlce), Maria Matyszkiewicz (Kraków), Małgorzata
Rybarczyk (Poznań), Alicja Smelkowska (Sekretarz, Poznań), Beata Trojan
(Wiceprzewodnicząca, Kraków).
Skład Sądu II Instancji: Agnieszka Kapica (Przewodnicząca Sądu, Tarnobrzeg),
Małgorzata Basińska (Bydgoszcz), Alina Drozdowicz (Piła), Krzysztof Troczyński
(Katowice), Maria Zamiela-Kamińska (Lublin).
Wszystkim nowo wybranym członkom władz gratulujemy, a szczególnie
cieszymy się z tak licznej grupy reprezentantów Oddziału Krakowskiego.
Obrady zakończone zostały uchwałami, wolnymi wnioskami, dotyczącymi
aktualnego funkcjonowania oraz propozycjami odnośnie działań stowarzyszenia
w przyszłości. Uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia Delegatów zostaną
zamieszczone na stronie głównej Towarzystwa, po zatwierdzeniu protokołu przez
przewodniczących obrad.
Mariola Wereszka
Protokolatka podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP

6. KOŁO PSYCHOLOGA SENIORA – ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE
Zapraszamy na zebranie Koła Seniorów OK PTP, które odbędzie się w dniu
28.01.2013 o godzinie 18.00 w sali 209 Instytutu Psychologii.
Przewodnicząca OKPTP
Anna Knobloch-Gala

7. KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW – WYBORY ORAZ PLAN DZIAŁALNOŚCI
NA NAJBLIŻSZY ROK.
W związku z rezygnacją Elżbiety Ślusarczyk z pełnienia funkcji
przewodniczącej w dniu 08 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie, podczas
którego na nowego przewodniczącego Koła wybrany został Krystian Barzykowski.
Dodatkowo w skład władz koła weszli: Malwina Dankiewicz (zastępczyni
przewodniczącego), Piotr Mężyński (zastępca przewodniczącego), Elżbieta Ślusarczyk
(sekretarz koła).
Koło od 25 listopada 2012r. rozpoczęło współpracę z Fundacją Autonomia
i Pełnomocniczką Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów dzięki
czemu możliwe było zorganizowanie 5 wydarzeń (treningi, warsztaty, pokazy
filmowe z dyskusją) pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka w ramach
międzynarodowej kampanii pt. "16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu
na płeć”.
Poza współpracą z Oddziałem Krakowskim PTP w zakresie organizacji
konferencji oraz jego działalności, plan na najbliższy rok obejmuje warsztaty, treningi
oraz projekcje filmów. Kontynuowany będzie, cieszący się dużym zainteresowaniem,
cykl warsztatów „Psycholog w praktyce”. Oprócz cyklu warsztatów planowane
są projekcje filmów zatytułowane „10 filmów, które każdy psycholog powinien
obejrzeć”. Podobnie jak w roku poprzednim chcemy przyjrzeć się filmom, które
opowiadają historie z problemami psychicznymi lub psychologicznymi w tle. Chcemy
również rozpocząć cykl projekcji filmów dokumentalnych, które połączone będą
z dyskusją i prelekcją zaproszonych ekspertek i ekspertów.
Dokładny czas i miejsce organizowanych przez KMP wydarzeń zostaną jeszcze
potwierdzone poprzez stronę internetową Oddziału Krakowskiego PTP.
Osoby zainteresowane współpracą serdecznie zapraszamy do uczestniczenia
w spotkaniach, warsztatach oraz kontaktu mailowego.
Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa do włączenia się w działanie Koła
Młodych Psychologów, poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
ze studentami psychologii oraz młodszymi koleżankami i kolegami.
Wszystkie osoby, które zechciałby opowiedzieć nam o swojej pracy, realiach
wykonywania zawodu psychologa – prosimy o kontakt na adres:
krystian.barzykowski@onet.pl. Jest to unikalna możliwość stworzenia płaszczyzny
wymiany doświadczeń i wiedzy, która bez Państwa pomocy nie będzie możliwa.
Przewodniczący Koła Młodych Psychologów
Krystian Barzykowski

8. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA – ZAPROSZENIE
Tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Psychologa zorganizujemy w dniu 23.02.2013r.
i planujemy tym razem poświęcić nieco czasu na rozważenia psychologicznych
aspektów macierzyństwa. Będą to zapewne refleksje na temat zmian pokoleniowych
w modelu pełnienia roli matki oraz problemy akceptacji macierzyństwa.
Szczegółowy program przedstawiony
w oddzielnym komunikacie.

zostanie

do

końca

stycznia

2013r.

Już w tym momencie jednakże chcielibyśmy zaprosić wszystkie Członkinie oraz
wszystkich Członków Oddziału do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Przewodnicząca OKPTP
Anna Knobloch-Gala

9. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „PSYCHOLOGIA I PRAWO – TEORIA
I PRAKTYKA U PROGU XXI WIEKU”.
Konferencja zorganizowana przez Katedrę Kryminalistyki i Bezpieczeństwa
Publicznego i Katedrę Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut
Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie odbyła się w dniach 19 i 20
października 2012 roku w Collegium Maius w Krakowie.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali psychologowie i prawnicy
zajmujący się zagadnieniami teoretycznymi na styku obu nauk, jak również i praktycy
- obecni byli sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, kryminolodzy, kryminalistycy,
psychologowie i biegli z zakresu psychologii. Założeniem organizatorów było
stworzenie możliwości bezpośredniej komunikacji przedstawicieli psychologii i prawa
umożliwiającej poznanie wzajemnych oczekiwań, wzmocnienie istniejących relacji
i stworzenie pola do dyskusji nad dzielącymi obie dziedziny barierami.
Podczas konferencji wygłoszonych zostało 18 referatów. Część z nich miała
formę dwugłosu przedstawicieli prawa i psychologii, którzy mieli możliwość
przedstawienia własnego stanowiska w zakresie poruszanego tematu. Każdy
z czterech paneli konferencji prowadzony był przez dwóch moderatorów, których
dobór nie był przypadkowy – dbając o równowagę i integrację organizatorzy
do pełnienia tych funkcji zaprosili prawników i psychologów. Kolejne panele
prowadzili prof. dr hab. Józef Gierowski i dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka,
prof. dr hab. Waldemar Domachowski i prof. dr hab. Stanisław Waltoś, prof. dr hab.
Jan Stanik i prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
i dr Ewa Habzda-Siwek.
Pierwsza cześć konferencji miała na celu przedstawienie stanu dyscypliny
„psychologia i prawo” oraz perspektyw jej rozwoju. Prof. dr hab. Ewa Gruza,
kryminalistyk, oceniając jej stan „okiem prawnika” wskazała, iż kluczem
do współpracy psychologów i prawników jest wzajemne zrozumienie oczekiwań
i potrzeb, a także znajomość możliwości i ograniczeń zastosowania wiedzy
psychologicznej w różnych dziedzinach prawa. Kwestię tego, co psychologia może

zaoferować wymiarowi sprawiedliwości i jakie problemy mogą w związku z tym
stawiać prawnicy przed psychologami rozwinęła następnie w swoim wystąpieniu
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, wskazując również na ograniczenia kompetencji
biegłych psychologów. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziło wystąpienie
dr Beaty Ledwoch, która przedstawiała możliwe zastosowania neuropsychologii
sądowej w opiniowaniu w obszarach prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.
Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka omówiła następnie założenia współczesnej polityki
wykonywania kar opartej na wynikach badań empirycznych. Przykładem metody
oddziaływań korekcyjnych w resocjalizacji zgodnych z tą polityką i „opartych
na dowodach” (evidence-based practice) są przedstawione przez dr Agnieszkę
Barczykowską programy oparte na podejściu kognitywno-behawioralnym. Dr Joanna
Kabzińska określiła wzajemne relacje dziedzin „psychologii i prawa” jako
równorzędne i stanowiące źródło wzajemnej inspiracji. Wskazała też nowe kierunki
rozwoju związane np. ze zmieniającymi się formami przestępczości czy też
ewolucyjną perspektywą wyjaśniania przestępstw.
Drugi panel konferencji dotyczył zagadnień związanych z „psychologią sali
sądowej”. Na temat czynników psychologicznych wpływających na decyzję sędziego
wypowiedział się prof. dr hab. Edward Nęcka. Jako przedstawiciel psychologii
poznawczej wskazał na ograniczenia wynikające z poznawczych właściwości umysłu,
związane z procesami uwagi, pamięci, dostępu do zasobów wiedzy, i możliwości ich
samokontroli, konkludując, iż wiedza o tych ograniczeniach pozwala lepiej sobie
z nimi radzić. Sędzia Sądu Apelacjnego Tomasz Duski przedstawił własne refleksje
na temat konieczności minimalizowania wpływu różnorodnych czynników
psychologicznych mających wpływ na pracę sędziego oraz okoliczności sprzyjające
możliwie najlepszej jego pracy, takich jak oczekiwania społeczne związane
z wynikiem sprawy, bezstronność sędziego, jego własną sytuację osobistą i sposób
organizacji pracy. Mgr Teresa Jaśkiewicz–Obydzińska wraz z Sędzią Sądu Okręgowego
Anną Marią Wesołowską wspólnie przedstawiły problematykę szczególnych kategorii
świadków (np. dorosłe ofiary brutalnych przestępstw, osoby niepełnosprawne
intelektualnie, przejawiające zaburzenia psychiczne czy zaburzenia osobowości
i świadkowie w podeszłym wieku) oraz propozycję rozważania możliwości stworzenia
zaleceń formalnych co do przestrzegania wobec takich świadków specyficznych
zasad i warunków ich przesłuchiwania. Sędzia Anna Maria Wesołowska podkreślała
dotychczasowe istotne osiągnięcia w zmianie przepisów prawnych, które były
możliwe dzięki bezpośredniej współpracy prawników i psychologów. Na temat coraz
bardziej efektywnej współpracy biegłych psychologów i przedstawicieli organów
procesowych mówiły następnie biegłe Instytutu Ekspertyz Sądowych mgr Ewa Wach
i mgr Małgorzata Kowanetz oraz prokurator Jerzy Biederman. Zaprezentowane
zostały zagadnienia wynikające z rozbieżności oczekiwań prawników i ograniczeń
psychologów związanych z regulacjami prawnymi oraz kodeksem etycznym
psychologa.
Drugi dzień konferencji w całości poświęcony był aktualnym problemom
w komunikacji miedzy prawnikami i psychologami. Dr Zbigniew Marten w swoim
wystąpieniu zwrócił uwagę na to, iż do nieporozumień dotyczących kompetencji obu
stron może dochodzić wskutek tego, iż język prawniczy i psychologiczny operując
tymi samymi pojęciami często przyjmuje różne ich rozumienie, postulował

jednocześnie
dążenie
do
wspólnego
określania
pojęć
prawniczych
i psychologicznych. Przykładem pojęcia odmiennie rozumianego na gruncie obu
dziedzin jest pojęcie winy, co w swoim referacie rozważali dr hab. Beata PastwaWojciechowska i dr hab. Wojciech Zalewski. Również dr hab. Danuta Rode w swoim
wystąpieniu wskazała w jaki sposób wielorakość definicji przemocy używanych
zarówno w psychologii, jak i w prawie skutkuje trudnościami w zakresie możliwości
bezpośredniego przełożenia psychologicznych wyjaśnień i wniosków na język prawa
i odwrotnie.
W drugiej części panelu w pierwszej kolejności poruszane były zagadnienia
związane z jakością opiniowania psychologicznego. Dr hab. Pastwa –Wojciechowska,
dr Magdalena Błażek i dr Maria Kaźmierczak w swoim wystąpieniu zwróciły uwagę
na konieczność opracowania metodologicznych standardów opracowywania
ekspertyz. W referacie dr Alicji Czeredereckiej (który wygłosił prof. dr hab. Józef
Gierowski) została przedstawiona propozycja kryteriów oceny dowodu z opinii
biegłego psychologa, opracowana na podstawie wymogów metodologicznych
obowiązujących w psychologicznych badaniach naukowych oraz w literaturze
z zakresu psychologii sądowej. Wymienione przez autorkę kryteria mogą być
pomocne zarówno dla opracowujących opinie psychologów, jak i organów
je zlecających w celu oceny ich jakości. Kolejny poruszony przez prof. dra hab. Józefa
Gierowskiego problem opracowany we współpracy z dr Alicją Czerederecką, dotyczył
ujawniania wyników surowych z badań psychologicznych w sądzie. Omawiane
zagadnienie wzbudziło ożywioną dyskusję ujawniającą istotną różnicę stanowisk
między psychologami i prawnikami. Autorzy referatu przedstawiali bezcelowość,
a nawet potencjalną szkodliwość takiego działania, prawnicy natomiast podkreślali
rolę sądu jako „najwyższego biegłego”. W kolejnym wystąpieniu biegli Instytutu
Ekspertyz Sądowych, dr Agnieszka Haś i dr Tomasz Rajtar przedstawili jeden
z dylematów na jaki natrafiają psychologowie sporządzający opinie: kwestię
wykorzystania materiałów zgromadzonych w sprawie, co zostało zilustrowana
przypadkiem z praktyki biegłych. Mgr Łukasz Barwiński w wystąpieniu kończącym
konferencję omówił aktualne kierunki zmian w diagnozowaniu zaburzeń osobowości
o rysie antyspołecznym i ich implikacje dla rozumienia i opisywania zaburzeń przez
psychologów, także w praktyce sądowej.
Konferencja stanowiła unikalną możliwość spotkania teoretyków i praktyków
z obu dziedzin, dzięki któremu wiele spośród prezentowanych referatów i zagadnień
stało się przyczynkiem do postawienia nowych pytań, wskazania problemów
i inspiracją do dalszego działania w kierunku lepszej współpracy.
Organizatorzy konferencji planują wydanie publikacji zbiorowej, nawiązującej
do poruszanych zagadnień, a także w związku z dużym zainteresowaniem
konferencją i pozytywnymi jej rezultatami, zorganizowanie kolejnej konferencji.
Marta Piwowarczyk
Instytut Ekspertyz Sądowych

10. 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 tradycyjną 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 otrzymywaniem
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

11. SKŁADKI
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Aktualna składka roczna wynosi 80zł.
Prosimy o dokonywanie wpłat
na rachunek
bankowy
Oddziału
Krakowskiego o numerze:
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
lub osobiście podczas comiesięcznych
zebrań Zarządu.
Dziękujemy tym z Państwa, którzy
regularnie uiszczają opłaty oraz tym,
którzy w ostatnim czasie uregulowali
zaległości.

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

Skarbniczka OK PTP
Magdalena Lorenc

12. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP:
a) Kategoryzacja narzędzi diagnostycznych
Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację
narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup
użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie
klienta. Wymagania te będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku.
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W czerwcu 2010 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego wznowił działalność Komisji do spraw Testów Psychologicznych.
Jednym z celów jej działania było uporządkowanie dostępu do oferowanych na rynku
narzędzi diagnostycznych. Komisja zaprosiła do współpracy głównych wydawców
testów, z zaproszenia skorzystały jedynie Pracownia Testów Psychologicznych PTP
oraz wydawnictwo ERDA.
Potrzeba określenia jednoznacznych reguł dotyczących możliwości dostępu
do testów wynika z jednej strony z ich dużego zróżnicowania ze względu
na kompetencje potrzebne do ich poprawnego stosowania, a z drugiej strony –
ze względu na ich zróżnicowane przeznaczenie (nie tylko psychologowie są ich
adresatami). Dokonując wstępnej kategoryzacji testów, Komisja brała pod uwagę
następujące kryteria:
Konsekwencje użycia danego testu dla osoby badanej – im poważniejsze
są te konsekwencje, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc
dany test stosować. Testy mające duże konsekwencje dla osoby badanej,
to takie, których wyniki mogą być podstawą decyzji wpływających
na zmianę losu jednostki (orzecznictwo, opinie mające konsekwencje
prawne).
Diagnozowane obszary – im bardziej pogłębionej wiedzy psychologicznej
wymaga użycie danego testu oraz im bardziej "wrażliwą" zmienną mierzy,
tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc go stosować. Przykładem
"wrażliwej" zmiennej jest inteligencja, a "mało wrażliwej" –
zainteresowania.
Kompetencje psychometryczne – czy poprawne użycie danego testu
(ocena i interpretacja wyników) wymaga dogłębnej znajomości
psychometrii, czy też możliwe jest na podstawie informacji zawartych
w podręczniku.
Trudność w stosowaniu – czy poprawne użycie testu wymaga
specyficznych kompetencji nabywanych w toku studiów lub szkoleń,
czy też wystarczy znajomość instrukcji.
Dodatkowym kryterium była decyzja Autora testu - niektórzy z nich
kierując test do publikacji zastrzegali, że ma być dostępny nie tylko dla
psychologów. Testy te oznaczone są w spisie (dostępny na tej stronie).
Kategoryzacja zaproponowana przez Komisję do spraw Testów
Psychologicznych, a także opis wymaganych kwalifikacji i dokumentów niezbędnych
do zakupu testów z poszczególnych kategorii, zostały skierowane do szerokiej
konsultacji obejmującej Instytuty Psychologii uczelni wyższych, stowarzyszenia
psychologów i oddziały Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na podstawie
uzyskanych opinii wprowadzono szereg zmian, modyfikując wersję pierwotną.
Aktualna wersja, która będzie uzupełniana wraz z pojawianiem się nowych testów,
przedstawiona jest poniżej.
Należy podkreślić, że uwzględnienie danego testu w tej kategoryzacji
nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości. Spis zawiera testy dostępne na rynku,
opublikowane przez wymienione na wstępie dwa wydawnictwa. Ocenie testów
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służyć będą recenzje, których przygotowaniem ma zająć się Zespół ds. testów
psychologicznych przy Komitecie Psychologii PAN.
Szczegółowe
informacje
można
znaleźć
również
na
stronie:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=463
b) ANKIETA dla psychologów posiadających I stopień specjalizacji
Szukając rozwiązania problemu uzupełnienia I stopnia specjalizacji z psychologii
klinicznej zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów posiadających ten stopień
o pilne wypełnienie załączonej ankiety. Będziemy się starać w Ministerstwie Zdrowia,
by wprowadziło tryb specjalny, ale musimy uzyskać orientację ile osób jest chętnych,
by uzupełnić specjalizację.
Ankieta do pobrania
Jan Tylka - Krajowy Konsultant
Małgorzata Toeplitz-Winiewska

c) BROŃMY ustawy o zawodzie psychologa WALCZMY o jej nowelizację
Już po raz trzeci Minister Pracy i Polityki Społecznej przedkłada projekt
uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
(tekst na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji "projekty ustaw")
Projekt uchylenia ustawy
Ustawa regulująca wykonywanie zawodu zaufania publicznego, jakim jest
zawód psychologa została uchwalona 8 czerwca 2001 roku ( Dz. U.2001.73.763),
a weszła w życie 1 stycznia 2006 roku. Zgodnie z art. 6 tej ustawy to minister
właściwy ds pracy jest zobowiązany do właściwego nadzoru nad jej realizacją. Przez
cały okres obowiązywania ustawy, a więc prawie 7 lat, to właśnie kolejni ministrowie
pracy torpedowali wszystkie próby wdrożenia w życie przepisów ustawy w obszarze
powołania samorządu zawodowego psychologów. Obowiązująca ustawa
ma charakter ustrojowy , przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu,
co wynika z art. 17 Konstytucji RP.
Uchylenie obowiązującej regulacji zawodu psychologa spowoduje lukę prawną,
która oznaczałaby, że psychologami mogą nazywać siebie osoby nieposiadające
wykształcenia psychologicznego. Stworzy to niezwykle niebezpieczną sytuację dla
klientów różnorodnych usług psychologicznych.
Stanowisko Rady Instytutu Psychologii UKW1
Stanowisko Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
Uchwała Rady Wydziału Psychologii UW
Stanowisko Rady Instytutu Psychologii KUL
1

Kliknięcie w tekst w kolorze niebieskim przeniesie Państwa na stronę z treścią stanowiska.
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Stanowisko Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Spotełcznej
Uchwała Instytutu Psychologii UKSW.
Uchwała Rady Instytutu UAM
Stanowisko pracowników Wydziału Psychologii Uczelni Heleny Chodkowskiej.
Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS
Stanowisko Rady Instytutu Psychologii UG.
Stanowisko Instytutu Psychologii UŚ.
Stanowisko PTP
Stanowisko PSSiAP
Protest Instytutu Psychologii UWr.
Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego i wykonywanie
go wymaga szczególnej odpowiedzialności. Opinia publiczna i środowiska
psychologiczne od dłuższego czasu domagają się wdrożenia prawnych regulacji
ograniczających udzielanie usług psychologicznych przez osoby nieposiadające
odpowiedniego wykształcenie i kwalifikacji.
Niebezpieczeństwo podejmowania pracy psychologa przez osoby bez
odpowiedniego wykształcenia, a więc wiedzy i kwalifikacji, jest całkowicie realne
w świetle załączonego do projektu uzasadnienia i zestawionych wymagań wobec
psychologów, które są regulowane przez różnorodne rozporządzenia. Wymieniono
18 pozycji z których 8, to specyficzne i wąskie badania psychologiczne: osób
starających się o broń, pracowników ochrony w elektrowni jądrowej, detektywów,
strażników miejskich i gminnych, osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i sprzedaży
materiałów wybuchowych czy inspektorów transportu drogowego, które regulowane
są jednym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Pozostałe wymagania dotyczą
psychologów badających kierowców – rozporządzenie Ministra Zdrowia,
psychologów pracujących w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno - Konsultacyjnych
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Uprawnienia psychologów zatrudnianych
w oświacie wyraźnie wskazują iż są oni przede wszystkim nauczycielami i wobec tego
w niektórych przypadkach zadania psychologa może podejmować albo magister
psychologii albo magister pedagogiki. Całkowicie pominięto natomiast rzeszę
psychologów świadczących usługi zdrowotne, oznacza to, że brak jest prawnych
regulacji wskazujących jakie są wobec nich wymagania dotyczące wykształcenia.
Zupełnie nietrafna jest więc argumentacja w uzasadnieniu projektu,
iż przytoczone powyżej przepisy gwarantują , że mimo uchylenia ustawy,
wykonywanie tego odpowiedzialnego zawodu będzie podlegało regulacjom
prawnym. Tylko wąski zakres naszej działalności zawodowej jest regulowany przez
wymienione wyżej rozporządzenia. Obowiązująca ustawa może zostać zastąpiona
jedynie uchwaleniem przez Sejm RP, przyjęciem przez Senat i podpisaniem przez
prezydenta nowej ustawy całościowo regulującej sferę świadczenia usług
psychologicznych i organizację samorządu zawodowego psychologów.
W okresie od lutego 2009 roku do czerwca 2010 roku grono psychologów –
reprezentantów różnych stowarzyszeń razem z przedstawicielami Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej przygotowało założenia do nowego projektu ustawy,
a częściowo nowy projekt, ale na wniosek ówczesnego ministra ds. pracy nie został
przedstawiony do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów.
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Oświadczenie, iż resort pracuje nad przygotowaniem nowej ustawy są dalece
niewiarygodne i niewystarczające w sytuacji gdy nie zaproszono przedstawicieli
naszego środowiska do pracy nad nowymi zapisami ustawowymi.
Apeluję do Koleżanek i Kolegów!
Wyraźmy stanowczy protest wobec projektu uchylenia ustawy bez
jednoczesnego przedłożenia projektu nowej ustawy gwarantującej ochronę tytułu
zawodowego psychologa oraz standardów wykonywania zawodu w tym
np. tajemnicy zawodowej i dokumentacji psychologicznej. Skorzystajmy z konsultacji
społecznej i piszmy w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oficjalne
stanowisko zamieścimy na naszej stronie internetowej.
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego
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