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1. UWAGA  WAŻNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE ADRESU ZARZĄDU 
 
Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym informujemy, iż począwszy od września 2014 roku, w związku  
z przeprowadzą Instytutu Psychologii, siedziba Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP 
uległa zmianie. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres:  

Oddział Krakowski PTP 
Instytut Psychologii Stosowanej 

ul. Łojasiewicza 4 
30-348, Kraków 

Zarząd Oddziału OKPTP 
 
 

2. HARMONOGRAM I NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ ZARZĄDU W 2015 ROKU 
 
Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w pierwszym 
półroczu 2015 roku zaplanowane są na 
każdy drugi poniedziałek miesiąca. 

UWAGA  Zebrania odbywają się  
w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ 
na ul. Łojasiewicza 4 w sali 
seminaryjnej nr 3.001 (III piętro)  
i rozpoczynają się o godz. 18.00. 

Spotykamy się w następujących 
terminach: 12.01; 9.02; 9.03; 13.04; 
11.05 oraz 8.06. 

Zachęcamy do kontaktu mailowego 
oraz do odwiedzania naszej strony 
internetowej, na której na bieżąco 
informujemy o wszelkich zmianach. 
  
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 

3. SPRAWOZDANIE Z XXXV ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 
 
Kalendarz rozmaitych sympozjów  
i konferencji naukowych, szkoleniowych  
w ciągu roku jest dość bogaty, ale zjazdy 
naukowe  organizowane przez PTP dają 
wyjątkową okazję do prezentacji 
różnorodnych treści. W tym bogactwie 
coraz trudniej wybrać – widzimy, jak 
szeroki  obszar zajmuje wiedza  
i praktyka psychologiczna. Problem 
uczestnika zjazdu zaczyna się od decyzji 
jaki będzie jego klucz wyboru 
określonych sympozjów, wykładów, 
dyskusji panelowych. Osobiście w tego 
typu sytuacjach staram się stosować 
dwie zasady: z jednej strony lubię 
dowiadywać się co nowego dzieje się  
w tych obszarach, które  są mi 
tematycznie bliskie – np. diagnostyka, 

neuropsychologia, z drugiej natomiast 
staram się poznać bliżej tematykę, która 
jest mi nieznana lub  odległa.  

Można śmiało powiedzieć, że zjazdy PTP 
to swoiste pospolite ruszenie 
psychologów, którzy chcą 
zaprezentować swoje osiągnięcia. 
Stwarza to coraz większy wysiłek dla 
organizatorów. Pomimo zasady,  
że odbywają się równolegle sympozja 
tematyczne, to aby „upakować” 
wszystko – sympozja zostały 
maksymalnie skrócone. Dla organiza-
torów spotkań i dla referentów 
stanowiło to duży problem. Tym bardziej 
zachęcam do odwiedzania strony 
zawierającej materiały zjazdowe, które 
dają obraz tematyki poruszonej  

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
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w Bydgoszczy. Zachęcam również  
do odwiedzania poniżej umieszczonych 
stron internetowych Oddziału  
w Bydgoszczy Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego: 

 Podsumowanie Zjazdu --> link do 
strony 

 Galeria zdjęć --> link do strony  

Przewodnicząca  
Oddziału Krakowskiego PTP 

Anna Knobloch-Gala
 

4. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA – ZAPROSZENIE 

W dniu 21 lutego 2015 planujemy 
organizację tradycyjnej konferencji  
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Psychologa. Zgodnie z sugestiami  
z ostatniego spotkania chcemy aby 
tematem tej konferencji było 
rozwiązywanie problemów w rodzinie 
oraz zagadnienia związane z rozmaitymi 
relacjami partnerskimi. Zachęcamy 
Koleżanki i Kolegów, którzy mają 
doświadczenia z własnej pracy,  

do aktywnego włączenia się do naszego 
spotkania. Chcielibyśmy najdalej do 20 
stycznia 2015 roku ustalić dokładny 
program. W związku z tym zapraszamy 
do zgłaszania swoich wystąpień  
do 10.01.2015 na adres akgala@o2.pl  

Szczegółowe informacje dotyczące 
programu i miejsca spotkania oraz 
szczegóły rejestracji podane zostaną  
z końcem stycznia. 

Przewodnicząca OK PTP 
Anna Knobloch Gala 

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

Niniejszym informujemy, iż kadencja obecnego Zarządu Oddziału Krakowskiego 
dobiega końca w roku 2015. W związku z tym Zarząd przygotowuje się  
do rozpoczęcie kampanii wyborczej. Dzień Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału 
wyznaczony zostanie w pierwszej połowie 2015 roku. 

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

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

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

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

http://ptpbydgoszcz.pl/component/content/article?catid=1:o-nas&id=145:%20%20xxxv-zjazd-ptp-
http://ptpbydgoszcz.pl/component/content/article?catid=1:o-nas&id=145:%20%20xxxv-zjazd-ptp-
http://ptpbydgoszcz.pl/component/content/article?catid=1:o-nas&id=157:%20galeria-zdjec-zjazd
mailto:akgala@o2.pl
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Zarząd wybierany jest raz na trzy lata. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń, 
które całkowicie determinuje sposób realizacji przez Oddział różnorodnych zadań, 
kluczowych dla krakowskiego środowiska psychologicznego. 

Przypominamy, że spośród obszarów działalności Zarządu wymienić można między 
innymi: tworzenie standardów wykonywania zawodu psychologa, czuwanie nad 
etyką zawodową, reprezentowanie psychologów w organizacjach ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych, organizacja konferencji i warsztatów doskonalenia 
zawodowego, ochrona narzędzi, metod pracy jak również samych psychologów 
poprzez reprezentowanie ich interesów.  

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

Bez Państwa zaangażowania w wyborach niemożliwe będzie  
realizowanie przez Zarząd Swoich zadań. 

Już teraz zachęcamy do uczestniczenia w Walnym Zebraniu zarówno w roli 
wyborców, jak również w roli kandydatek/kandydatów do Władz Oddziału.  

Redaktor Biuletynu OKPTP 
Krystian Barzykowski 

 
6. JAK KSZTAŁCIĆ PSYCHOLOGÓW? 
 
Zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który 
obradował w dniach 18-21 września  w Bydgoszczy. Ważnym punktem obrad była 
dyskusja nad kształceniem psychologów i realizowaniem zawodu psychologa. 
Zdaniem uczestników zjazdu, jest to zawód zaufania publicznego, a obowiązujące  
w kraju regulacje prawne, dotyczące jego wykonywania nie są spójne. 
Wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia psychologów grozi wejściem 
do zawodu osób niekompetentnych. Może to prowadzić  do nadużyć. Stanowisko  
w tej sprawie wyrażono w specjalnej uchwale. 
 

Uchwała 
 

XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
ws. regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce 

(podjęta dnia 18 września 2014) 
 
My, uczestnicy Zjazdu Naukowego zwołanego w Bydgoszczy w dniach 18-21 września 
2014 roku przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wyrażamy zdecydowany 
protest wobec wieloletnich zaniechań kolejnych rządów RP w pracach nad regulacją 
wykonywania zawodu psychologa w Polsce. Zawód ten wyczerpuje znamiona 
zawodu zaufania publicznego, o którym traktuje art. 17. Konstytucji RP. Obecny stan 
prawny wykonywania tego zawodu nie jest spójny i sprzyja narastającym nadużyciom 
w sferze praktyki psychologicznej, a ostatnio także w kształceniu studentów 
psychologii. Brak systemowej regulacji zawodu psychologa w Polsce rodzi poważne 
zagrożenie dla zdrowia psychicznego społeczeństwa. 

Nasze zaniepokojenie wywołują głównie trzy sprawy. 
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Po pierwsze, obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 8 czerwca 2001  
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie funkcjonuje ze 
względu na zaniechania prac rządowych nad jej wprowadzeniem w życie, które 
pogłębiły niespójność późniejszych aktów prawnych dotyczących kształcenia 
psychologów i wykonywania zawodu psychologa. Podkreślić należy, że statusu 
zawodowego psychologów  w naszym kraju nie regulują zadawalająco resortowe 
rozporządzenia, gdyż nie obejmują wszystkich obszarów praktyki psychologicznej,  
co sprzyja nieprofesjonalnej działalności psychologicznej wielu osób  
i instytucji. 

Po drugie, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 
2012 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku  
i poziomie kształcenia dopuściło możliwość uruchomiania dwustopniowych studiów 
psychologicznych. Rozporządzenie to nie bierze pod uwagę tego, że w obecnym 
stanie prawnym absolwent drugiego stopnia studiów psychologicznych – niezależnie 
od kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia – nabywa tytuł zawodowy 
magistra psychologii i tym samym prawo  do wykonywania tego zawodu. 
Konsultowany obecnie projekt kolejnych zmian do ww. rozporządzenia (z dnia  
8 sierpnia 2014 roku) nie likwiduje tejże wady, która niepokoi pracodawców, 
zatrudniających psychologów. Brak zapisu o prowadzeniu studiów psychologicznych 
wyłącznie w trybie jednolitych studiów magisterskich – przy równoczesnym braku 
ustawowej zgody na utworzenie mechanizmu samorządowego  
(lub państwowego), określającego prawo do wykonywania zawodu psychologa  
w Polsce – prowadzi do pogłębienia chaosu legislacyjnego. To zaś sprzyja 
nadużyciom w kształceniu psychologów i praktyce psychologicznej. 

Po trzecie, brak spójnej regulacji zawodu psychologa w powiązaniu  
z ostatnimi reformami w systemie kształcenia wyższego (obniżenie minimów 
kadrowych i odejście od tzw. standardów kształcenia kierunkowego na rzecz 
Krajowych Ram Kwalifikacyjnych) prowadzą – w naszej ocenie – do obniżenia 
poziomu kształcenia psychologów. Konsekwencją tego jest obserwowane zbyt duże 
już zróżnicowanie poziomu kształcenia w różnych ośrodkach i – w następstwie tego 
stanu rzeczy – poziomu przygotowania przyszłych absolwentów  
do świadczenia usług psychologicznych. 

Pragniemy z całą mocą podkreślić, że zawód psychologa, należący  
do zawodów zaufania publicznego, wymaga szczególnej ochrony prawnej. 

Postulujemy, aby w tekście projektu rozporządzenia MNiSW z dnia  8 sierpnie 2014  
w sprawie warunków prowadzenia studiów  na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia w par. 10 ust. 2, punkt  1 dopisać kierunek psychologia, nadając temuż 
punktowi brzmienie: „prawa, prawa kanonicznego i psychologii – są prowadzone 
jako jednolite studia magisterskie”. 

Ponadto, domagamy się jak najszybszego zakończenia prac nad ustawową regulacją 
wykonywania zawodu psychologa. 
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7. 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 

 
8. 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 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: 
magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl  
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 
 

 
Sekretarz ds. członkowskich   

Magdalena Nitecka 

 
 
9. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2015  

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.  

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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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: 

magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl  

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

UWAGA: w roku 2015 Skarbniczka 
Magdalena Lorenc do odwołania będzie 
na tymczasowym urlopie. Informacji  
na temat zaległości składkowych udziela 
Magdalena Nitecka.  

 
Z poważaniem 

Skarbniczka OK PTP 
Magdalena Lorenc 

 
 
10. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 
a) Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2015 roku 

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych: w I półroczu 2015 r.:  
12 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja i 8 czerwca. 

b) Poparcie przez PTP protestu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 
Polskie Towarzystwo Psychologiczne w pełni popiera protest Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego dotyczący zarówno obniżenia w 2015 roku nakładów na opiekę 
psychiatryczną i leczenie uzależnień jak i brak działań a także programów opieki 
zdrowotnej dotyczących dzieci, młodzieży oraz osób w podeszłym wieku. 

Tekst listu otwartego psychiatrów 
 
c) Odnawianie rekomendacji trenerskich uzyskanych W LATACH 2007 I 2008 
 
Trenerzy, którzy uzyskali rekomendacje trenerskie do końca 2007 roku (na liście 
internetowej zaznaczeni na czerwono) powinni w terminie do końca lutego 2015 
roku przesłać wniosek o odnowienie rekomendacji. 

Trenerzy, którzy uzyskali rekomendacje trenerskie do końca 2008 roku powinni 
przesłać wniosek o odnowienie rekomendacji do końca maja 20015 roku. 

Imienne zawiadomienia wraz z wzorem wniosku zostaną przesłane listami 
poleconymi. Uwaga: Są nowe druki wniosków o odnowienie rekomendacji. 

mailto:magdalena.nitecka@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.org.pl/spaw/List_otwarty.pdf
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=41#IV
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11. POLECANE I REKOMENDOWANE KONFERENCJE I WARSZTATY 
 
a) IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Diagnoza psychologiczna jako 
przedmiot badania i nauczania 
 
Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy na  IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Diagnoza 
psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, pt. „Standardy diagnozy 
psychologicznej w praktyce”, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2015 r.  
w Warszawie. Organizatorami konferencji są: Wydział Psychologii SWPS oraz 
Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, a patronem konferencji jest 
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. 
 
Informacje o konferencji znajdują się na stronie: http://swps.pl/warszawa/nauka-i-
rozwoj/warszawa-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/11984-
standardy-diagnozy-psychologicznej-w-praktyce 
 
Chcielibyśmy, aby nasza konferencja była okazją do wzajemnej wymiany perspektyw 
naukowców, dydaktyków i praktyków, zajmujących się na co dzień problematyką 
diagnozy psychologicznej. Jesteśmy przekonani, że właśnie taka forma integracji 
środowiska psychologów wokół zagadnień diagnozy psychologicznej, ma szanse 
najlepiej stymulować rozwój polskiej diagnostyki i przyczyniać się do podnoszenia 
poziomu jakości usług w obszarze diagnozy psychologicznej. 
 
Z wyrazami szacunku 
w imieniu organizatorów konferencji 
 
Bartosz Zalewski 
Katedra Diagnozy Psychologicznej SWPS 
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP 
diagnoza.konferencja@swps.edu.pl  
 
 
b) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Gender, Culture & Migration 
 
Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 6-7.03.2015. 
 
Konferencja jest organizowana pod auspicjami polsko-norweskiego konsorcjum PAR 
MIGRATION NAVIGATOR. 
 
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: 
http://migrationnavigator.org/info/?page_id=1105 
 
  

http://swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/11984-standardy-diagnozy-psychologicznej-w-praktyce
http://swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/11984-standardy-diagnozy-psychologicznej-w-praktyce
http://swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/11984-standardy-diagnozy-psychologicznej-w-praktyce
mailto:diagnoza.konferencja@swps.edu.pl
http://migrationnavigator.org/info/?page_id=1105
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c) Autyzm – problematyka prawna 
 
Szanowni Państwo! 
 
Bardzo miło mi poinformować, iż we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli i Ośrodkiem Kształcenia Kadr INTER-EDUKACJA działającym przy Wyższej 
Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie rozpoczynam prowadzenie kształcenia 
e-lerningowego na szkoleniu pt. „Autyzm – problematyka prawna”. Szkolenie kończy 
się uzyskaniem stosownych certyfikatów i  odbywa się poprzez Internet. Szczegółowe 
informacje dotyczące szkolenia (oraz informacje o wykładowcy) znajdują się pod 
linkiem: 
 http://www.inter-
edukacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=167  
 
Serdecznie zachęcam do udziału i zapraszam! 
Z wyrazami szacunku 
Sebastian Stankiewicz 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inter-edukacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=167
http://www.inter-edukacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=167

