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ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Niniejszym informujemy, że podczas Walnego Zgromadzenia PTP podjęta została 
decyzja o zmianie wysokości opłaty członkowskiej. Od roku 2016 wynosić ona będzie 
100 zł. Zmiana ta podyktowana jest między innymi koniecznością realizacji prac nad 
ustawą, która wymaga dodatkowych nakładów finansowych (np. profesjonalnej 
obsługi prawnej). 

Skarbniczka OK PTP 
Marta Belka-Szmit 

 

ZAKŁADKA NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Na stronie Oddziału Krakowskiego PTP pojawiła się nowa zakładka "Najczęstsze 
pytania i odpowiedzi". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością. 
Zamieściliśmy tam bowiem najczęściej poruszane problemy, które zawarte  
są w mailach kierowanych do Zarządu Oddziału. Jednocześnie zapewniamy,  
że w miarę potrzeb będziemy zamieszczać kolejne pytania z odpowiedziami. 

Magdalena Nitecka 
Członkini Zarządu OK PTP 

 

 
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 5 października  
2015 r.  

Po zebraniu niezbędnego kworum, przedstawiono sprawozdanie 
z działalności  Oddziału Krakowskiego z kadencji 2012-2015, 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 2015-2018. 
Przewodniczącą OK PTP została wybrana Pani Anna Knobloch-Gala, natomiast  
w skład Zarządu weszły następujące osoby (w kolejności: osoby funkcyjne  
a następnie w kolejności alfabetycznej): Malwina Dankiewicz (zastępczyni 
przewodniczącej), Marta Belka-Szmit (skarbniczka), Tomasz Orzechowski (sekretarz 
ds. członkowskich), Beata Trojan (protokolantka), Krystian Barzykowski 
(administrator strony internetowej oraz redaktor Biuletynu), Agnieszka Hennel-
Brzozowska, Jerzy Korzewski, Magdalena Nitecka, Marcin Szafrański oraz Anna 
Walczak. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Barbara Chuchacz, Bogusława Liszka-
Kisielewska, Iwona Łukasik, Maria Turcza oraz Alicja Zaremba. 

Jako ostatnie odbyło się głosowanie nad wyborem delegatów na Walne 
Zgromadzenie PTP. Wybrano w sumie 18 delegatek i delegatów: Anna Knobloch-
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Gala, Beata Trojan, Iwona Łukasik, Anna Bogatyńska-Kucharska,  
Krystian Barzykowski, Marta Belka-Szmit, Anna Walczak, Marcin Szafrański, Alicja 
Zaremba, Magdalena Nitecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Maria Matyszkiewicz, 
Barbara Chuchacz, Helena Wrona-Polańska, Tomasz Orzechowski, Katarzyna Sikora, 
Jerzy Korzewski, Katarzyna Marchewka. Osoby te będą reprezentować Oddział 
Krakowski podczas Walnego Zgromadzenia PTP w Warszawie w dniach 27-29 
listopada. 

Zebranie zakończyło się wolnymi wnioskami, uwagami i pomysłami dla nowo 
wybranego Zarządu, które dotyczyły usprawnienia funkcjonowania Oddziału 
Krakowskiego PTP. Zebranie zakończono złożeniem gratulacji dla nowo wybranego 
Zarządu.   

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
 

2. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU OK PTP 
 

Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w 2016 roku 
zaplanowane są na każdy drugi 
poniedziałek miesiąca. 

Zebrania odbywają się o godz. 
18.00 w Instytucie Psychologii 
Stosowanej UJ na ul. Łojasiewicza 4  
w sali seminaryjnej nr 2.106 (II piętro). 

Spotykamy się w następujących 
terminach: 11.01.2016 r.  

Kolejne terminy zostaną 
podane w styczniu 2016 roku. 
Wszystkie osoby zainteresowane 
serdecznie zapraszamy do udziału  
w naszych spotkaniach. Zachęcamy 
także do kontaktu mailowego oraz 
odwiedzania strony internetowej,  
na której na bieżąco informujemy 
o ewentualnych zmianach.  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
 
 
3. POZNAJ ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP 

Niniejszym informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego 
PTP znajdują się notatki biograficzne wszystkich osób zasiadających obecnie  
w Zarządzie.  

Z tego też powodu zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami  
na nasz temat. Dowiedzą się Państwo dzięki temu, czym się zajmujemy, jakie  
są nasze zainteresowania oraz zdobędą Państwo informacje dotyczące naszych 
danych kontaktowych. Aktualny skład Zarządu można znaleźć na stronie 
internetowej pod linkiem: 
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=120&It
emid=94.  

Proszę również zwrócić uwagę, iż autorki i autorzy materiałów umieszczonych 
w niniejszym Biuletynie są podpisani aktywnym linkiem. To znaczy, że kliknięcie w 
imię i nazwisko danej osoby przeniesie Państwa bezpośrednio na jej stronę 
internetową.  

Administrator strony internetowej 
Krystian Barzykowski 
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4. PLAN DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO NA ROK 2016 

Oddział Krakowski PTP zrzesza około 400 członkiń i członków.  
Na najważniejsze zebrania organizacyjne, na których co 3 lata wybieramy nowy 
zarząd przychodzi nie więcej niż 10% koleżanek i kolegów, którzy są gotowi  
do udziału w pracach Zarządu. Z tej niewielkiej grupy kilkanaście osób zdecydowało 
się podjąć pracę na rzecz środowiska psychologów w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 
Deklaracja ta wiąże się z podjęciem niemałych obowiązków. Komunikacja z dużą 
grupą osób, powadzenie dokumentacji finansowej – to zadania niezbyt efektowne, 
ale niezbędne do umożliwienia organizacji naszej pracy na rzecz środowiska 
psychologów zrzeszonych w naszym Oddziale. Cieszy nas każda osoba, która dołącza 
do nas, aby pomagać w realizacji zaplanowanych przez nas wydarzeń lub ma własne 
pomysły, które możemy wspólnie wprowadzać w życie. 
 Komunikacja, to przede wszystkim szybkie przekazywanie informacji o takich 
wydarzeniach jak szkolenia i konferencje, które mogą zainteresować naszych 
członków. Robimy to na bieżąco na naszej stronie internetowej, a 3-4 razy w roku 
opracowujemy Biuletyny poświęcone zarówno wydarzeniom, które miały już 
miejsce, jak i zapowiedziom organizowanych spotkań. Obecnie trwają prace nad 
uruchomieniem forum internetowego aby usprawnić wymianę poglądów. 
 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż Zarząd jest otwarty na współpracę  
z instytucjami zatrudniającymi psychologów. Mamy na uwadze zarówno transfer 
wiedzy z Instytutów Psychologii do praktyki psychologicznej jak współpracę 
psychologów-praktyków z instytucjami szkolącymi psychologów. Dotyczy to zarówno 
szkolenia uniwersyteckiego, doskonalenia zawodowego jak i specjalizacji. W tym 
zakresie proponujemy spotkania ze studentami oraz jesteśmy gotowi 
współorganizować wydarzenia wraz z pokrewnymi stowarzyszeniami. 
 Zarząd Oddziału stara się organizować konferencje na tematy związane  
z różnorodnymi zainteresowaniami i potrzebami naszych członkiń i członków.   
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że największym zainteresowaniem cieszą 
się tematy, które są bezpośrednio związane z wyzwaniami zawodowymi. Obecnie 
trwają już przygotowania do konferencji szkoleniowej prowadzonej, podobnie jak 
poprzednio, przez Pracownię Testów Psychologicznych, która zaprezentuje 
opracowywane przez siebie narzędzia diagnostyczne. Dodatkowo we współpracy  
z Wojewódzkim Konsultantem Psychologii Klinicznej i Szpitalem Uniwersyteckim 
planujemy zorganizować konferencję dotyczącą diagnozy psychologicznej  
w praktyce. 
 Tradycją naszego Oddziału jest spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Psychologa. Jak zwykle planujemy konferencję oraz spotkanie towarzyskie.  
W związku z tym, że udało się nam ustalić już termin i miejsce spotkania – proszę 
zwrócić uwagę na specjalny komunikat dotyczący tego wydarzenia. 
 Aktualna sytuacja polityczna i demograficzna sprawia, że powinniśmy się 
pochylić nad problematyką związaną z współistnieniem osób pochodzących  
z różnych kręgów kulturowych oraz rozważyć problemy psychologiczne związane  
z migracjami większych grup społecznych. Warto tu wspomnieć, że problem wielkich 
ruchów migracyjnych nie jest w naszym kraju czymś niezwykłym i możemy w tym 
zakresie odnieść się do doświadczeń z naszej historii.  



 

 Zarząd rozważa możliwość organizacji spotkań o charakterze panelowym 
poświęconych problematyce, która może być związana z pomysłami naszych 
członków lub aktualnie pojawiającymi się wyzwaniami.  

Przewodnicząca OK PTP 
Anna Knobloch-Gala 

 
 
 
5. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OK PTP 
W KADENCJI 2012-2015 

Niniejszym informujemy, iż sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w kadencji 2012-2015 zostało opublikowane na stronie 
internetowej Oddziału Krakowskiego PTP (sprawozdanie). 

Ustępujący Zarząd OK PTP  
w kadencji 2009-2012 

 
 
 

6. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PTP  

Przebieg Zgromadzenia Walnego Delegatów PTP w Warszawie w dniach  
27-29 listopada 2015 r. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 130 delegatów  
z 22 oddziałów terenowych. Stanowiło to większość kwalifikowaną do rozpatrzenia  
i uchwalenia nowelizacji statutu PTP.  

27 listopada (piątek) 

 Uczczenie chwilą ciszy zmarłych od ostatniego Zgromadzenia członków PTP. 

 Wręczenie odznaczeń osobom wyróżnionym – Walne Zgromadzenie przyznało  
17 członkom odznaki „Zasłużony dla PTP”. 

 Dyskusja na temat ustawy o zawodzie psychologa: 
o Moderatorami dyskusji byli prof. Jerzy Brzeziński i dr Małgorzata Toeplitz-

Winiewska. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka. 

 Wybór komisji mandatowej. 

 Wybór komisji skrutacyjnej. 

 Głosowanie nad regulaminem obrad. 

 Wybór przewodniczących: Andrzej Sękowski, Waldemar Budziński, Zbigniew 
Chmielewski, Marek Graczyk. 

 Wybór komisji uchwał i wniosków (Jerzy Korzewski, Magdalena Frankowicz, Zofia 
Żebrowska, Monika Tarnowska). 

 Wybór komisji kasacyjnej (Anna Jędryczka-Hamera, Dariusz Parzelski, Janina 
Sobczak-Matysiak, Andrzej Zyber, Urszula Jenerał-Feier). 

 Przedstawienie sprawozdania Zarządu Głównego. 

 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego: 
o Podczas kadencji Sądu wpłynęło 28 skarg (w sumie 140, ale pozostałe 

osoby nie były członkami PTP lub po skardze wypisywały się z PTP).  
By temu zaradzić, wypisanie się z Towarzystwa nie zwolni byłego członka 
od orzeczenia w jego sprawie. 
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o Od X 2015 r. Sąd I instancji nie przyjmował nowych spraw. 
o Główne skargi kierowane do Sądu I instancji: 

 Nie zachowywanie odpowiedniego poziomu pracy psychologów  
w zakresie opiniowania. W opiniach posługiwanie się danymi nie 
pochodzącymi od osób w bezpośrednim kontakcie, zamieszczanie 
sformułowań typu: możliwe że ta osoba pochodzi z takiego  
a takiego domu i możliwe że jest taka i taka. 

 Nie dotrzymywanie tajemnicy zawodowej. 
 Pogorszenie się zdrowia pod wpływem psychoterapii. 
 Nie dotrzymywanie kontraktu. 
 Nadużywanie wiedzy psychologicznej w sytuacjach prywatnych. 
 Występowanie psychologów w środkach masowego przekazu  

(np. „diagnozowanie” osób bez poznania ich osobiście  
w kontekście diagnostycznym). 

o Postanowienia Sądu I instancji:  
 Najtrudniejsze dotyczą psychoterapii (najczęściej psycholodzy byli 

uniewinniani lub sprawy były umarzane). 
 Najprostsze dotyczyły niskiej jakości merytorycznej pisanych 

zaświadczeń i opinii. 
 W przypadku skarg o nadużywanie wiedzy psychologicznej sprawy 

są umarzane. Sąd zwraca uwagę psychologom, by nie używać 
wiedzy w sposób manipulacyjny. 

 Głównym zadaniem Sądu jest edukowanie w zakresie etyki 
zawodowej. 

o Prace Sądu II instancji: 
 Wpłynęło 7 odwołań od decyzji Sądu I instancji (w 3 przypadkach 

nastąpiło uchylenie decyzji Sądu I instancji, w 1 przypadku 
psycholog przestał być członkiem PTP), 2 postanowienia 
utrzymano w mocy, w 1 przypadku przekroczeniu uległ termin 
odwołania). 

 Podczas przedstawiania sprawozdania Przewodnicząca Sądu 
ubiegłej kadencji poinformowała, że Sąd II instancji potrzebuje 
wiceprzewodniczącego. 

 Poinformowano też o potrzebie zatrudnienia osoby 
odpowiedzialnej za obsługę biura (ma to być ujęte w nowym 
regulaminie). 

 Powstał projekt nowego regulaminu Sądu Koleżeńskiego. 

 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej 
o Przedstawienie działalności finansowej Towarzystwa (dochody: 2013 r. 

166190 zł, 2014r. 120023 zł, 2015 r (w okresie I – X 20442 zł). Zarząd 
Główny (dochody: 2013 r. 181949 zł, 2014 r. 87605 zł, 2015 r. (w okresie  
I – X) 20442 zł. 

o Podkreślono dbałość o dyscyplinę finansową, systematyczne prowadzenie 
raportów. W ocenie Głównej Komisji Rewizyjnej ZG właściwie zarządzał 
finansami Towarzystwa. Wskazano na znaczny wzrost dochodów  
ZG i całego Towarzystwa. 



 

o Poinformowano, że ZG zastosował się do części wniosków Komisji 
Rewizyjnej. 

o Według Komisji Rewizyjnej ZG powinien terminowo otrzymywać 
sprawozdania Oddziałów i jednostek PTP do 27 II. W następnej kadencji  
ZG sprawozdania z pracy Oddziałów i jednostek powinny być gotowe  
4 tygodnie przed Zgromadzeniem Walnym. 

o Wniosek, by ZG pilnował umów agend PTP. 
o Wniosek, by informacje o zarobkach osób otrzymujących wynagrodzenia 

od ZG były raz w roku wprowadzane do obrad ZG. 
o Cele określone w statucie były realizowane. 
o Duża część prac dotyczyła ustawy o zawodzie psychologa. 
o Komisja Rewizyjna zaleca ZG kontynuację działań dotyczących ustawy,  

w tym dotarcie do opinii społecznej dotyczącej zawodu psychologa 
o Zjazd Naukowy w Bydgoszczy oceniono jako perfekcyjny, w tym 

podkreślono duże zainteresowanie nim ze strony studentów. 
o Poinformowano, że ZG uregulował status Instytutu Psychologii Zdrowia. 
o ZG zamknął nieaktywne sekcje. 
o Główna Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ZG 

 Rozpoczęcie dyskusji nad sprawozdaniami. 

28 listopada (sobota) 

 Wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 
o Przewodnicząca Sądu w poprzedniej kadencji, Agnieszka Kapica, 

została ponownie wybrana na przewodniczącą w nowej kadencji. 

 Kontynuowanie dyskusji nad sprawozdaniami: 
o Zgłoszono wiele cennych wniosków i propozycji zadań, które mają być 

uwzględnione przez ZG w nowej kadencji. 

 Absolutorium dla Zarządu Głównego: 
o Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło sprawozdania z kadencji 

ustępujących władz PTP i udzieliło absolutorium ustępującemu ZG. 

 Uchwała w sprawie zmian w statucie PTP: 
o Dokonano zmian w statucie PTP. 

 Nowelizacja regulaminu Sądu Koleżeńskiego: 
o Dokonano nowelizacji regulaminu Sądu Koleżeńskiego. 

 Wybory Sądu Koleżeńskiego I i II instancji: 
o Skład Sądu II instancji: Krzysztof Piórkowski, Alina Drozdowicz, Maria 

Zamiela-Kamińska, Irena Franaszek, Zofia Żebrowska, Barbara 
Chuchacz). 

o Skład Sądu I instancji: Maria Matyszkiewicz, Teresa Jaśkiewicz-
Obydzińska, Katarzyna Sikora, Beata Trojan, Małgorzata Rybarczyk, 
Zuzanna Toeplitz, Barbara Kaleta-Zys, Magdalena Znosko, Beata 
Trześniewska, Danuta Dobkowska. 

 Akceptacja wniosków o odznaki. 

 Przyznanie członkostwa honorowego: 
o Nadało tytuł honorowego członka PTP prof. Idzie Kurcz. 

 Wybór przewodniczącego PTP: 



 

o Małgorzata Toeplitz-Winiewska otrzymała 81 głosów i została 
przewodniczącą PTP w nowej kadencji. 

 Zatwierdzenie regulaminów odznak. 
o Dokonano nowelizacji regulaminu przyznawania odznaki „Za Zasługi 

dla PTP” oraz uchwalono regulamin przyznawania odznaki „Zasłużony 
dla polskiej psychologii”. 

 Wybory Zarządu Głównego: 
o Członkami Zarządu PTP w nowej kadencji zostali: Adam Tarnowski, 

Zbigniew Chmielewski, Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Andrzej Sękowski, 
Wiesława Machalica, Bogusława Supierz-Nowińska, Irena Leszczyńska, 
Aleksandra Gniłka, Andrzej Kędzierski, Joanna Więcek-Mika, Dorota 
Lewandowska, Waldemar Budziński, Ewa Biernat, Hanna Janowicz, 
Mirosława Januszkiewicz, Tomasz Orzechowski, Aleksandra Mueller, 
Joanna Gorczyńska, Teresa Panas, Dariusz Parzelski, Marcin 
Kwiatkowski, Jerzy Korzewski, Wojciech Anczurowski, Magdalena 
Rosada-Gessner, Marek Sułkowski. 

o Członkami Prezydium ZG zostali: Adam Tarnowski, Beata Krzywosz-
Rynkiewicz, Andrzej Sękowski, Wiesława Machalica, Andrzej 
Kędzierski, Ewa Biernat, Teresa Panas, Dariusz Parzelski, Marcin 
Kwiatkowski, Jerzy Korzewski. 

 Kierunki nowelizacji kodeksu etycznego psychologa: 
o Dr Katarzyna Sikora i mgr Anna Bogatyńska-Kucharska przedstawiły 

Delegatom założenia dotyczące prac nad nowelizacją kodeksu. Zostały 
one jednogłośnie przegłosowane, co umożliwia kontynuację nad 
nowelizacją kodeksu. 

 Wybory Głównej Komisji Rewizyjnej. 
o Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali: Marcin Szafrański, 

Urszula Buryn, Ewa Czerniawska, Marta Kossut, Ewa Leszczyńska, 
Marta Kutniewska-Kubik. 

 Przyjęcie uchwały w sprawie kasacji orzeczenia Sądu Koleżeńskiego: 
o Rozpatrzono skargę kasacyjną na orzeczenie Sądu Koleżeńskiego  

II instancji. 

 Wybór przedstawicieli do organizacji międzynarodowych (prof. Andrzej 
Sękowski, dr Krystian Barzykowski). 

 Dyskusja o priorytetach PTP na nową kadencję: 
o Ustalono kierunki i priorytety działań na nową kadencję. 

29 listopada (niedziela) 

 Przyjęcie uchwał i wniosków: 
o Zgłoszone uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia były poddane 

głosowaniu.  

 Odbycie pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego i ukonstytuowanie się 
Prezydium Zarządu Głównego. 

Jurek Korzewski 
Delegat podczas Walnego Zgromadzenia PTP 

 
 

http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:jerzy-korzewski&Itemid=94


 

7. WŁADZE Z KRAKOWA 
Bardzo miło nam poinformować, że podczas Walnego Zgromadzenia 

Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zostały wybrane nowe władze 
Towarzystwa, w skład których weszła duża liczba Delegatek i Delegatów z Krakowa.  

Do Zarządu Głównego PTP zostali wybrani – Jerzy Korzewski (Prezydium  
ZG PTP) i Tomasz Orzechowski, natomiast do Głównej Komisji Rewizyjnej  PTP – 
Marcin Szafrański. Liczną reprezentację Oddział Krakowski posiada także w Sądzie 
Koleżeńskim I i II Instancji: Maria Matyszkiewicz, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, 
Katarzyna Sikora, Beata Trojan (Sąd I Instancji) oraz Barbara Chuchacz (Sąd  
II Instancji). Delegatem do European Federation of Psychologists' Associations został 
wybrany Krystian Barzykowski.  

Wszystkim nowo wybranym członkom władz gratulujemy, jednocześnie 
ciesząc się z tak licznej grupy reprezentantów Oddziału Krakowskiego. 

Magdalena Nitecka 
Członkini Zarządu OK PTP 

 
 
8. SEN O WARSZAWIE ALBO MÓJ PIERWSZY ZJAZD – CZYLI WRAŻENIA Z WALNEGO 
ZGROMADZENIA DELEGATÓW Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

Warszawa Zachodnia, listopadowy ponury poranek. Zaplecze stolicy,  
na dodatek remont na remoncie. Znaczek PTP na busie niewiele młodszym ode mnie 
nie zapowiada gorących wrażeń, jakie mnie czekają. Wyboista droga w rytmie disco 
polo, w głąb bocznic kolejowych, zapowiada raczej podróż w czasie... Mijamy jeszcze 
ostatnią ocalałą szubienicę z czasów wojny… i oczom ich ukazał się budynek Fundacji 
Etoh, ukoronowanie wrażeń. Jestem z powrotem w latach 80.! Ale nie jako uczennica 
podstawówki. Jestem Delegatką na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. 

Odcięci skutecznie od miasta i świata, zaczynamy tworzyć nasz świat własny. 
Dostajemy zakwaterowanie, przydział łóżek, teczek, mandatów. Obrady czas zacząć. 
Ramię w ramię siadają uhonorowani i utytułowani Mędrcy, oraz mniej doświadczeni, 
czasem zupełnie Zieloni. Głos jednych i drugich tyle samo waży. Kworum, większość 
bezwzględna, wniosek formalny, szybko wchodzą w zasób słownika czynnego. 
Mieszają się sprawy wagi wielkiej i piórkowej, głosy rozsądku i emocje, szukanie 
podobieństw i wyciąganie różnic. Więcej nas dzieli czy łączy? Naukowcy i praktycy, 
kliniczni i biznesowi, z doświadczeniami z Koziej Wólki lub z Australii, skromni  
i brylujący, wypaleni i zapaleni, szukamy wspólnych celów i dróg działania. Starsi 
zarażają pomysłami młodszych, którzy z nową energią chcą podjąć sztafetę. Choć 
czasem zadajemy naiwne pytania, wyważając drzwi już dawno otwierane. 

W przerwie kawowej przechodzę na „ty” z nestorką psychologii, wymieniamy 
się adresami, oczywiście elektronicznymi. Przy obiedzie przy stole jarskim zjadamy 
udko z profesorem, dyskutując o europejskich standardach psychoterapii. Po kolacji 
wypytuję weterankę Zjazdów o tło historyczne wciąż żywych sporów między 
Delegatami. Po godzinach wymieniamy poglądy, plany i poczęstunki  
z przedstawicielami innych oddziałów. 

Obrady trwają jeszcze długo po ostatnim punkcie oficjalnego programu. 
Czasem powstaje z tego zgodny chór, czasem wybrzmi fałszywy ton lub powstaje 
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kilka luźno związanych sekcji… ale chyba jednak gramy w jednej orkiestrze. Czuć,  
że Towarzystwo żyje i ma ochotę na jeszcze, choć ma przecież trochę lat. 
Kolejne dwa dni uczę się demokracji, jestem za lub przeciw, wstrzymuję się lub 
zapalam do czegoś. Rewiduję swoją dotychczasową działalność zawodową i inspiruję 
ludźmi, którym nie jest wszystko jedno. Obserwuję, dopytuję, czasem się żenuję. Ale 
już jestem pewna, że za trzy lata chciałabym znowu tu być. Echa psychologicznej 
orkiestry brzmią jeszcze w niewyspanej głowie, gdy szybki pociąg oddaje nas 
realnemu światu... Sen o Warszawie się kończy, ale Delegatka we mnie zostaje. 
Ziarno posiane, na owoce też przyjdzie czas. 

A mandat mój był numer czterdzieści i cztery 
(Imię i Nazwisko do wiadomości Redaktora Biuletynu) 

 
 
9. USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA – STANOWISKO OK PTP  

Uwagi Zarządu OK PTP dotyczące założeń do Projektu Założeń do Projektu Ustawy  
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z września 2015 
roku. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP zajmuje następujące stanowisko: 

1. Konieczny jest zapis o tym, że w trosce o naszych klientów /pacjentów  studia 
psychologiczne powinny być prowadzone w trybie jednolitych studiów 
magisterskich. 

 W projekcie założeń jest zapisane „jednolite studia magisterskie albo 
studia I stopnia i II stopnia na kierunku studiów związanych  
z kształceniem w zakresie psychologii”. 

 Jeśli Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dn. 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia posługuje się 
dziwacznym terminem „kierunek studiów związanych z kształceniem 
w zakresie psychologii” a studia na kierunku studiów związanych  
z kształceniem w zakresie psychologii mogą być prowadzone jako 
studia dwustopniowe to należy zmienić rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i uwzględnić to w tym rozdziale założeń, który 
mówi o zmianach w przepisach obowiązujących.  

 Nie powinniśmy się godzić na studia dwustopniowe w systemie 
bolońskim, bo psycholog to zawód zaufania publicznego  podobnie jak 
prawnik czy lekarz. Cała Ustawa o naszym zawodzie opiera się uznaniu 
tego faktu. W Polsce nie kształci się prawników i lekarzy na studiach 
dwustopniowych. 

 Takie stanowisko zostało także uzgodnione podczas ostatniego Zjazdu 
Naukowego  PTP w Bydgoszczy. 

 Kuriozalne jest kształcenie psychologów w systemie kształcenia 
policealnego. 

2. Zgadzamy się, że zdefiniowania wymagają takie pojęcia jak: diagnoza 
psychologiczna, pomoc psychologiczna i terapia psychologiczna, ale można  
to zrobić już w trakcie dalszych prac nad ustawą. 

3. Popieramy wprowadzenie do ustawy zapisu o różnych specjalizacjach 
psychologicznych i warunkach ich uzyskiwania. 



 

4. Uważamy, że zakres danych podlegających wpisowi na listę psychologów 
powinien być uregulowany w Ustawie a nie określany przez Krajową Radę 
Psychologów. 

5. Popieramy wniosek: 
 by listę metod psychologicznych zastrzeżonych do stosowania dla 

psychologów określała i prowadziła Krajowa Rada Psychologów. 
 a Rozporządzenie Ministra ds. Pracy i Polityki Socjalnej regulowało tryb 

wpisywania na listę metod zastrzeżonych dla psychologów, 
6. Doprecyzowania wymagają kwestie związane tajemnicą zawodową,  

ale uważamy że można to zrobić na dalszym etapie prac nad ustawą.  
7. Popieramy wszystkie prace prowadzone przez ZG PTP przybliżające nas  

do Ustawy i podobnie jak Przewodnicząca ZG PTP dr Małgorzata Toeplitz-
Winiewska, uważamy że nie możemy kolejny raz w Ministerstwie Pracy  
i Polityki Socjalnej pojawić się jako skłócona grupa zawodowa, która nie 
potrafi ustalić wspólnego stanowiska. Uczmy się na błędach. Dyskutujmy  
i spierajmy się w naszym środowisku zawodowym, a w Ministerstwie mówmy 
jednym głosem. 

 W imieniu Oddziału Krakowskiego PTP 
Beata Trojan 

 
 

10. RELACJA Z DYSKUSJI NA TEMAT USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA 
Podczas Walnego Zgromadzenia PTP w dniu 27 listopada 2015 roku, odbyła się 

dyskusja na temat „Co dalej z Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów?” Dyskusję prowadzili wspólnie przewodnicząca  
ZG PTP dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska i prof. Jerzy Brzeziński. Gośćmi byli:  

 Przedstawicielki rzecznika praw dziecka : Maja Jaworska i Aleksandra Solarek. 

 Przedstawicielka rzecznika praw obywatelskich Stanisława Błachowska. 
Usprawiedliwili swoją nieobecność przedstawiciel rzecznika praw pacjenta  

i przewodniczący Komitetu psychologii PAN prof. Oleś. Nie odpowiedziała  
na zaproszenie minister Rafalska z Ministerstwa Pracy i Polityki socjalnej.  

Dyskusję rozpoczął prof. J. Brzeziński od przedstawienia 9 powodów, dla których 
pomimo oporu materii, psychologowie powinni jednoczyć swoje siły w walce  
o Ustawę o zawodzie psychologa. Warto ze sobą dyskutować a wobec Ministra Pracy 
zająć wspólne, uzgodnione wcześniej, wychodzące ponad nasze partykularne 
interesy, stanowisko. Prof. J. Brzeziński przytacza następujące argumenty za Ustawą 
o zawodzie psychologa: 

 Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego. 

 Na podstawie art. 17 Konstytucji RP osoby wykonujące zawód zaufania 
publicznego w drodze ustawy mogą tworzyć samorządy zawodowe. 

 Samorząd zawodowy powinien przyznawać prawo wykonywania zawodu 
psychologa (środowisko psychologów powinno ustalić kryteria 
przyznawania tego prawa). 

 Warunki przyznawania prawa do wykonywania zawodu psychologa: 
o Prawo do wykonywania zawodu psychologa ma osoba, która 

ukończyła jednolite wyższe studia na kierunku psychologia  
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i uzyskała dyplom mgr psychologii. (to nie budzi zastrzeżeń i taki 
model kształcenia preferuje prof. J. Brzeziński). 

o Prawo do wykonywania zawodu psychologa ma osoba, która 
ukończyła studia wyższe w systemie bolońskim i uzyskała dyplom 
mgr psychologii, ale oba stopnie są na kierunku psychologia  
(to gorszy model, ale też go można uznać). 

o Nie do zaakceptowania jest przyjęcie schematu, że drugi stopień 
kształcenia nie musi być kontynuacją stopnia pierwszego (czyli 
robimy mgr psychologii po dowolnym kierunku studiów 
licencjackich). 

o Warunkiem wpisu na listę psychologów powinno być także 
ukończenie  jednorocznego stażu pod kierunkiem doświadczonego 
psychologa. 

 Psychologia to wiedza empiryczna. Działania psychologów powinny być 
oparte na tej wiedzy. Naukowcy i samorząd zawodowy psychologów 
powinni przeciwdziałać „psychologom arlekinowym” i „harlekinizacji 
psychologii”. 

 Podstawa uprawiania zawodu psychologa powinna być naukowa  
i etyczna. Zdaniem prof. J. Brzezińskiego zła praktyka psychologiczna 
prowadzi do złej etyki zawodowej. 

 Najwyższym nakazem dla zawodowego funkcjonowania psychologa jest 
poszanowanie praw człowieka i jego godności („Deklaracja Praw 
Człowieka’ pkt 1). 

 Państwo powinno otoczyć zawód psychologa należyta opieką. Praca 
psychologa powinna być właściwie nagradzana przez państwo. Należy 
przeciwdziałać biznesowej wizji naszego zawodu. 

 Łączy to, że niesiemy profesjonalną pomoc psychologiczną osobom jej 
potrzebującym i dlatego niezależnie od naszego wyznania, poglądów 
politycznych, statusu rodzinnego, preferencji seksualnych i specjalizacji 
zawodowej – zawsze opieramy się na wiedzy naukowej, przestrzegamy 
zasad etyki zawodowej. Dlatego też powinniśmy zająć wspólne 
stanowisko w sprawie Ustawy o zawodzie psychologa. 

Następnie zabrała głos przedstawicielka rzecznika praw dziecka – p. Maja 
Jaworska, która powiedziała, że należy dopracować w Ustawie kategorię kontraktu  
z tymi instytucjami, w których psycholog jest zatrudniany. Zauważyła, że psycholog 
wypowiada się w sądzie w sprawach o molestowanie seksualne dzieci i często 
sprawcy piszą skargi na psychologa. Dlatego ona musiała się wypisać z PTP, żeby nie 
poświęcać czasu na tłumaczenia w sądzie Koleżeńskim PTP. 

Pani Aleksandra Solarek poparła koleżankę. Sprawca molestowania seksualnego 
walczy o zachowanie swojej pozycji społecznej, składa skargę na psychologa. 
Powinniśmy również rozmawiać o tym, jak chronić psychologa przed klientami.  
W naszym zawodzie ważne jest poszanowanie godności klienta, wymaganie 
etycznego postępowania od psychologa, konieczność posiadania mistrza i poczucie 
pełnienia misji. 

Pani Stanisława Błachowska – przedstawiciel rzecznika prawa obywatelskich 
poparła ustawę o zawodzie psychologa i przypomniała historię naszej Ustawy. 



 

Pierwsze wystąpienia rzecznika praw obywatelskich w sprawie naszej Ustawy miały 
miejsce w 2008 r. i dotyczyły egzaminów na kierowców.  

Przewodnicząca ZG PTP Małgorzata Toeplitz-Winiewska powiedziała,  
że obecnie jesteśmy na etapie opublikowania we wrześniu br. Projektu założeń  
do projektu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. 
Te założenia muszą być przyjęte przez rząd. To jest ustawa ustrojowa i nie można jej 
po prostu, przy obowiązującej Konstytucji RP, uchylić nie zastępując inną ustawą. 
Próbowano to już zrobić 4 razy. Ważny jest nacisk naszego środowiska, aby 
wprowadzić prawną regulację naszego zawodu. Psychologowie mają różne poglądy 
w tej sprawie i w drodze dyskusji wewnętrznej należy ustalić wspólne stanowisko. 
Ważne są przede wszystkim takie kwestie jak: 

 Problem tajemnicy zawodowej: 
o Niedopuszczalne jest powoływanie psychologa na świadka przez 

sąd. 
o W sądzie psycholog może odmówić składania zeznań, bo relacja 

terapeutyczna i relacja diagnostyczna z klientem jest objęta 
tajemnicą zawodową. 

 Problem dokumentacji psychologicznej 
o Dokumentacja psychologiczna nie jest dokumentacją medyczną  

i nie podlega tym samym regulacjom prawnym co dokumentacja 
medyczna. 

o Psycholog nie musi wkładać do kart medycznych relacji z działań 
prowadzonych wobec pacjenta. 

Trzeba ustalić procedury dotyczące tych kwestii.  
Następnie prof. J. Brzeziński poprosił o wypowiedzi delegatów na Walne 

Zgromadzenie PTP.  
Dyskutujące osoby wypowiadały się za jednolitymi studiami magisterskimi  

na kierunku psychologia. Niektóre z nich dopuszczały model dwustopniowych 
studiów pod warunkiem, że oba stopnie odbywałyby się na kierunku psychologia. 
Uznano za niedopuszczalny model uzyskiwania dyplomu mgr psychologii na studiach 
uzupełniających po ukończeniu licencjatu z dowolnego kierunku.  

Kol. Anna Jędryczka – Hamera powiedziała, że uczelnie nie przygotowują 
absolwentów psychologii do pracy, bo nie ma praktyk psychologicznych w czasie 
studiów. 

Przewodnicząca I Instancji Sądu Koleżeńskiego PTP Zuzanna Toeplitz zauważyła, 
że o Ustawę walczymy nie tylko dla siebie, ale także dla naszych klientów. Ustawa 
jest potrzebna, bo Sąd Koleżeński PTP (odpowiednik Komisji Dyscyplinarnej  
w Ustawie o zawodzie psychologa) broni psychologów niesłusznie oskarżonych przez 
klientów i broni klientów, bo niestety są wśród nas osoby, które nie powinny być 
psychologami. 

Kol. Andrzej Kędzierski  z Oddziału Olsztyńskiego powiedział,  
że w pełni zgadza się z uwagami prof. J. Brzezińskiego. Do tych 9 punktów dodałby 
pkt. 10 tj. lobbing: 

 Trzeba lobbować na rzecz ustawy, rozmawiać z posłami o ustawie. 

 Trzeba Ustawy bronić i zaskarżać te ustawy i rozporządzenia, które  
są przeciwko naszej ustawie. 



 

Kol. Halina Wójcicka z Oddziału Warszawskiego PTP stwierdziła, że nasze 
środowisko jest mocno podzielone i należałoby powołać organ, który byłby wspólną 
płaszczyzną i zajmował wspólne stanowisko w ważnych dla naszego środowiska 
sprawach. 

Kol. Zbigniew Chmielowski z Oddziału w Lublinie zauważył, że niezależnie  
od prac nad nowelizacją Ustawy, ustawa z 2001 r. obowiązuje i można poprzez 
powołanie regionalnych izb psychologów wyłonić reprezentację krajową tych izb. 
Poparła go przewodnicząca ZG PTP, która powiedziała, że tworzenie samorządu 
zawodowego psychologów od dołu ma sens, bo pokazuje, jak bardzo środowisko jest 
zdeterminowane.  

Kol. Monika Tarnowska z WSPS stwierdziła, że PTP nie wie, jak zdefiniować 
zawód psychologa i nie ma definicji pomocy psychologicznej. Udzielanie pomocy 
psychologicznej nie może być zawłaszczone tylko dla psychologów, bo tej pomocy 
udzielają tez osoby, które nie są psychologami. Dlatego składa postulat, aby powołać 
zespół ekspertów, który ustali definicję naszego zawodu. 

Przewodnicząca ZG PTP Małgorzata Toeplitz – Winiewska poparła kol. Monikę 
Tarnowską i jej pomysł na przedyskutowanie tych spraw poruszanych w Projekcie 
założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa, które budzą kontrowersje. 

Głos z Sali przypomniał, że 15 listopada br. prof. Oleś wystosował list  
do p. Rafalskiej  (pani minister pracy i polityki socjalnej w nowym PiSowskim rządzie), 
w którym w imieniu PAN zwraca się do p. minister z prośbą o kontynuowanie prac 
nad Ustawą o zawodzie psychologa. Dyskusję podsumował i zamknął  
prof. J. Brzeziński. 

W imieniu Oddziału Krakowskiego PTP 
Beata Trojan 

 

 

11. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA – ZAPROSZENIE 
Tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Psychologa zorganizujemy w dniu 

27.02.2016 r. Szczegółowy program przedstawiony zostanie do końca stycznia 2016 
roku  w oddzielnym komunikacie.  

Już w tym momencie jednakże chcielibyśmy zaprosić wszystkich Was  
do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

Krystian Barzykowski 
Redaktor Biuletynu 

 

 
12.  SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „NOWE METODY DIAGNOSTYCZNE 
DO BADANIA DZIECI I MŁODZIEŻY” 

15 czerwca 2015 roku, dzięki współpracy Oddziału Krakowskiego PTP  
z Pracownią Testów Psychologicznych mieliśmy możliwość zaoferowania Państwu 
konferencji naukowej pt. Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci i młodzieży. 
Wydarzenie zgromadziło niespodziewanie dużą liczbę uczestników, zarówno 
pracowników naukowych, psychologów praktyków jak i studentów, nie tylko 
członków naszego oddziału, ale także uczestników z odległych miast polskich a nawet 
zagranicy. 

http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:beatatrojan&Itemid=94
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=91:krystianbarzykowski&Itemid=94


 

Dzięki uprzejmości Pracowni oraz gościnie Instytutu Psychologii Stosowanej 
UJ w ciągu kilku godzin poznaliśmy ofertę niezwykle ciekawych narzędzi 
psychologicznych. Ogromne zainteresowanie wzbudziły Skale Inteligencji i Rozwoju 
dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P). Bateria pięknie opracowanych testów 
wreszcie pozwala obliczyć iloraz inteligencji (wraz z szeregiem innych przydatnych 
wskaźników) naszych młodszych pacjentów. 

Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły będące w przygotowaniu 
kwestionariusze, m. in. do oceny zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASRS), do oceny 
ADHD i zaburzeń współwystępujących (Conners-3), czy do badania depresji u dzieci  
i młodzieży (CDI 2). Wobec rosnącej częstości rozpoznawania wymienionych 
zaburzeń cieszymy się, że nasza praca będzie mogła podeprzeć się rzetelnie 
przygotowanymi metodami. Po zakończonych prezentacjach mieliśmy okazję  
do zadawania pytań oraz zgłoszenia wniosków w ożywionej dyskusji  
z przedstawicielkami Pracowni Testów. Konferencja  okazała się dużym sukcesem, 
wobec czego liczymy na dalszą owocną współpracę między OK PTP a Pracownią. 
Zdjęcia z konferencji można znaleźć tutaj: zdjęcia. 

Marta Belka-Szmit 
Skarbniczka OK PTP 

 
 
13.  SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ TRZECH SEKCJI 
PSYCHOTERAPII 

W dniach 16-18 października 2015r. odbyła się kolejna konferencja 
psychoterapeutyczna trzech Sekcji Psychoterapii, a więc Sekcji Psychoterapii 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego zatytułowana „Między dobrem pacjenta, dobrem 
terapeuty a dobrem systemu. Dylematy etyczne w psychoterapii.”  W tym roku 
gospodarzem była Sekcja Naukowa Terapii Rodzin. 

Konferencję poprzedził warsztat, na którym pani dr Rebecca Jorgensen 
podzieliła się swoim doświadczeniem w pracy z parami metodą EFT (emotionally 
focused therapy). Opisana forma pracy opiera się m.in. na teorii przywiązania. 
Zakłada, że niezgoda pomiędzy partnerami wynika z frustracji podstawowych 
potrzeb dorosłych: bezpieczeństwa, komfortu, bliskości. 

Program konferencji był bardzo obszerny obejmując zarówno sesje plenarne 
oraz tematyczne, wiele propozycji miało formę warsztatów.  Poruszano nie tylko 
kwestię psychoterapii konkretnych zaburzeń czy wybranych metod pracy, ale także 
szerszego kontekstu: etycznego, religijnego czy duchowego, społecznego oraz jego 
znaczenia dla procesu psychoterapii. 

Istotnym wydarzeniem podczas konferencji było także przyjęcie nowelizacji 
Kodeksu Etyki przez Sekcję Naukową Psychoterapii  oraz Sekcję Naukową 
Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Konferencja, jak zwykle cieszyła się znaczną popularnością wśród 
psychoterapeutów. Była szansą spotkania i wymiany poglądów. 

Anna Kucharska-Bogatyńska 
Członkini Oddziału Krakowskiego  

 

https://picasaweb.google.com/101455480360981090404/KonferencjaNaukowaOKPTPPtNoweMetodyDiagnostyczneDoBadaniaDzieciIMOdziezy?authuser=0&feat=directlink
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:mb-s&Itemid=94


 

14.  UWAGA: PSYCHOLOGIA KLINICZNA – INFORMACYJNA STRONA INTERNETOWA 

Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż powstała informacyjna strona 
internetowa Konsultantów (Krajowego i Wojewódzkich) w dziedzinie Psychologii 
Klinicznej.  

Na stronie tej (www.psychologia-konsultanci.pl) są umieszczane wszystkie 
informacje dotyczące specjalizacji z psychologii klinicznej oraz działań 
podejmowanych przez Konsultantów z psychologami klinicznymi i dla psychologów 
klinicznych w poszczególnych województwach.   

Administratorką strony internetowej jest dr n. hum. p. Katarzyna Sitnik-Warchulska, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej (woj. Śląskie). Zapraszamy 
do śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na stronie internetowej. 

W imieniu Zarządu OK PTP 
Krystian Barzykowski 

 

 
15. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 
Niniejszym informujemy, iż w nowej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2015-
2018 sprawami członkowskimi 
zajmować się będzie Tomasz 
Orzechowski. 

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 nowy adres Zarządu 
Oddziału Krakowskiego PTP, Instytut 
Psychologii Stosowanej ul. 
Łojasiewicza 4, 30-348, 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 kol. Tomasza 
Orzechowskiego: 
ptp.oddzial.krakow@gmail.com 
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 
 

Sekretarz ds. Członkowskich   
Tomasz Orzechowski

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologia-konsultanci.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=91:krystianbarzykowski&Itemid=94
mailto:ptp.oddzial.krakow@gmail.com
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:mb-s&Itemid=94


 

16. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2016  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Niniejszym informujemy, iż w nowej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2015-
2018 sprawami finansowymi 
zajmować się będzie Marta Belka-
Szmit. 
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. 

Od stycznia wysokość składki wzrasta do 
100 zł. W związku z tym zachęcamy do 
regulowania zaległości do końca roku 
kalendarzowego. Zgodnie z uchwałą 
Walnego Zgromadzenia zaległe składki 
są regulowane w wysokości składki 
obowiązującej w roku ich uiszczania. 

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.  

Zwracamy się także z prośbą,  
by w miarę możliwości składkę roczną 
uiszczać w pierwszym kwartale roku. 
Ułatwi to zaplanowanie budżetu na cały 
rok. 

Obowiązek opłacania składek nie 
dotyczy emerytów – osoby nabywające 
takie uprawnienia prosimy 
o przekazanie informacji o tym fakcie  
do skarbniczki Oddziału Marty Belki-
Szmit: 

marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl 

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

 
 

Skarbniczka OK PTP     
Marta Belka-Szmit 

 
 

 

17. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 

a)  Walne Zgromadzenie Delegatów PTP – Warszawa 2011
W dniach 27-29 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie w Ośrodku Fundacji 

ETOH Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
Rozpoczęcie obrad poprzedziła dyskusja panelowa nt. „Co dalej z ustawą o zawodzie 
psychologa…?”. Moderatorami dyskusji byli prof. Jerzy Brzeziński z UAM w Poznaniu  
i dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, przewodnicząca PTP. W dyskusji udział wzięli 
przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka.  

mailto:marta.belka.szmit@ptp.krakow.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
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:mb-s&Itemid=94
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:mb-s&Itemid=94
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          W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 130 delegatów reprezentujących  
22 oddziały terenowe Towarzystwa. Wysoka frekwencja umożliwiła rozpoczęcie 
obrad w I terminie i zapewniła niezbędną większość kwalifikowaną do rozpatrzenia  
i uchwalenia nowelizacji statutu PTP.  
          Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze Towarzystwa na kadencję 2016 – 
2018 i przyjęło ważne uchwały, m.in.: przyjęło sprawozdania z kadencji 2012 – 2015 
ustępujących władz Towarzystwa, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Głównemu, dokonało zmian w statucie PTP, uchwaliło nowelizację regulaminu Sądu 
Koleżeńskiego i nowelizację regulaminu przyznawania odznaki „Za Zasługi dla PTP”, 
uchwaliło regulamin przyznawania odznaki „Zasłużony dla polskiej psychologii”, 
ustaliło kierunki i priorytety działań na nową kadencję. Walne Zgromadzenie 
rozpatrzyło skargę kasacyjną na orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji, przyznało 
17 członkom wyróżniającym się w pracy na rzecz naszego stowarzyszenia odznaki  
„Za Zasługi dla PTP” oraz nadało tytuł honorowego członka PTP prof. Idzie Kurcz – 
członkowi Oddziału w Warszawie. 
          Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegły niezwykle sprawnie dzięki dobrej  
i skutecznej pracy przewodniczących obrad oraz komisji skrutacyjnej i komisji 
mandatowej i wyczerpały w 100 % przyjęty program. W dyskusjach zgłoszono wiele 
cennych wniosków i propozycji zadań, które znajdą odzwierciedlenie w planie pracy 
Zarządu Głównego na nowa kadencję. Uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia 
Delegatów zostaną także zamieszczone na naszej stronie bezpośrednio  
po zatwierdzeniu protokołu przez przewodniczących kolejnych dni obrad. 
Dokumenty Walnego Zgromadzenia są przygotowywane i będą złożone do sądowej 
rejestracji.  

  
b) Specjalistyczne ubezpieczenie dla Członkiń i Członków Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informuje, że została 
uruchomiana internetowa platforma, na której członkowie PTP mogą ubezpieczać się 
w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w ramach pierwszego w Polsce 
specjalistycznego ubezpieczenia dedykowanego psychologom. Szczegóły znaleźć 
można na stronie: 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=610 

 

c) Forum dyskusyjne dla Członkiń i Członków Towarzystwa  
Wreszcie otwieramy internetowe forum dyskusyjne dla członków 

Towarzystwa. Forum internetowe powstało po to byśmy mogli wymieniać się 
informacjami i mieli miejsce na dyskusje problemów ważnych dla psychologów.  
Tu każdy może podzielić się swoim punktem widzenia i poglądami. 

Forum znajduje się pod adresem: 
www.ptpforum.pl/  

Instrukcja jak się zalogować: 
www.ptpforum.pl/?strona=instrukcja  

 
Informacja dodatkowa: Każdy zapisany do forum, będzie także zapisany 

automatycznie na newsletter wewnętrzny PTP. 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=466#1
http://www.ptp.org.pl/teksty/opp/SPRAWOZDANIE_ZG_PTP_2013-2015.pdf
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=610
http://www.ptpforum.pl/
http://www.ptpforum.pl/?strona=instrukcja
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Aby zalogować się na forum potrzebny będzie Państwu numer ewidencyjny 

członka PTP (o numerach ewidencyjnych informowaliśmy już w Biuletynie  
z października 2013 roku). Osoby zainteresowane uzyskaniem swojego numeru  
ID proszone są o kontakt z sekretarzem ds członkowskich. 
 
d) Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na posiedzeniu  
24 czerwca br. na wniosek 20 członków założycieli powołał nową ogólnopolską 
sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR. 
        Za cele Sekcja wyznaczyła sobie m.in.: promowanie nurtu TSR i PSR  
w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego, integrację  
i współpracę międzynarodową środowiska terapeutów i praktyków, opracowywanie 
projektów badawczych w zakresie skuteczności nurtów, sformułowanie i dbanie  
o standardy pracy w oparciu o kodeks etyczno-zawodowy PTP, upowszechnianie 
wiedzy o dziedzinie poprzez organizowanie konferencji, działalności wydawniczej  
i wymianę doświadczeń. Do składu Zarządu Sekcji wybrano Luisa Alarcona Ariasa – 
przewodniczącego, Ewę Podgórską – wiceprzewodniczącą, Agnieszkę Knap – 
sekretarza. 
        Zainteresowani proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej do Sekcji  
i przesłanie jej na adres korespondencyjny ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa. 
Formularz deklaracji będzie niebawem dostępny w zakładce „Oddziały, sekcje …”, 
pod katalogiem ogólnopolskich sekcji. 
        Przypominamy, że członkami sekcji PTP mogą być tylko członkowie Towarzystwa
 


