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1. „JAKA ETYKA-TAKA PRAKTYKA? DYLEMATY ETYCZNE PRAKTYCE 

PSYCHOLOGICZNEJ” – WRAŻENIA PO KONFERENCJI. 
 

 

  11 kwietnia odbyła się długo planowana i 

przygotowywana konferencja poświęcona 

dylematom etycznym w praktyce 

psychologicznej. Jej termin zbiegł się z 

tragedią narodową, która wstrząsnęła 

naszym krajem. Po wielu wahaniach oraz 

dzięki konsultacji z prelegentami 

postanowiliśmy, mimo tak dotkliwej straty 

zorganizować konferencję we wcześniej 

planowanym terminie. 2 minutami ciszy 

uczciliśmy ofiary katastrofy. Jak 

podkreśliła pani prof. Władysława Pilecka 

w obliczu tak wstrząsającego wydarzenia 

dylematy etyczne stanowią tym bardziej 

istotną sferę naszej praktyki Tym bardziej, 

że jak podkreślała pani dr Katarzyna 

Sikora, powołując się m.in. na przysięgę 

Hipokratesa, właściwie nie zmieniły się na 

przestrzeni wieków, a namysł nad nimi 

trwa nieustannie.  

  Serdecznie dziękujemy zaproszonym 

gościom, w szczególności prelegentom 

oraz prowadzącym sesję. W sesji 

prowadzonej przez panią prof. 

Władysławę Pilecką pan prof. Jerzy 

Brzeziński poruszył istotny temat 

kształcenia oraz formowania postaw 

etycznych psychologów. Zwrócił uwagę 

na rolę uniwersytetu w dbałości o 

kształcenie profesjonalistów 

posiadających wysoką świadomość 

etyczną. Zwrócił też uwagę na rolę 

nauczycieli-mentorów w formowaniu 

przyszłych psychologów oraz na 

zagrożenia związane z masowością 

kształcenia. Pan prof. Adam Niemczyński 

przedstawił europejskie pryncypia 

kodeksów etyczno - zawodowych, 

stanowiące propozycję meta - kodeksu. W 

obliczu rozwijającej się współpracy 

zagranicznej oraz pogłębiającej integracji 

europejskiej tym ważniejsza staje się 

świadomość wspólnych zasad etycznych, 

które stanowią rodzaj drogowskazu dla 

codziennej praktyki. Do wymienionych 

zasad należą szeroko pojęte: 

poszanowanie godności, kompetencja, 

uczciwość, odpowiedzialność. Pan prof. 
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Adam Niemczyński przedstawił 

rozumienie i uszczegółowienie 

wspomnianych zasad ogólnych w oparciu 

o wytyczne European Federation of 

Psychological Associations.   

  Kolejna sesja prowadzona przez panią 

prof. Aleksandrę Tokarz poświęcona była 

dylematom etycznym w praktyce 

psychologicznej na przykładzie praktyki w 

oświacie oraz służbie zdrowia. Pani prof. 

Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz 

niestety nie uczestniczyła osobiście w 

konferencji. Jednak jej inspirujący odczyt 

poświęcony zagrożeniom i szansom, jakie 

daje relacja terapeutyczna, a zwłaszcza 

uwrażliwieniu na możliwość przemocy 

rozumianej także jako narzucanie swojego 

zdania i sposobu postrzegania świata z 

perspektywy „lepiej wiedzącego 

specjalisty” przedstawiła kol. Anna 

Bogatyńska-Kucharska. Kol. Beata Trojan 

zaprezentowała wyczerpująco podstawy 

prawne, na których może oprzeć się 

psycholog w poszukiwaniu właściwego z 

etycznego punktu widzenia postępowania 

w swojej praktyce psychologicznej. 

Referat ten zainspirował do żywej dyskusji 

na temat możliwości i okoliczności 

ujawniania informacji uzyskanych podczas 

badania i pomocy osobom niepełnoletnim. 

Pani Justyna Drelicharz przedstawiła 

podstawy prawne oraz zakres kompetencji 

rzecznika praw Pacjenta szpitala 

psychiatrycznego. Podkreślała też 

konieczność świadomości praw Pacjenta 

oraz ich bezwzględnego respektowania. 

  Kolejna sesja była poświęcona 

współczesnym wyzwaniom dla 

psychologii. Poprowadziła ją pani dr 

Katarzyna Sikora. Podczas sesji tej pani dr 

Małgorzata Toeplitz - Winiewska 

przedstawiła wskazówki w zakresie badań 

dzieci. Wskazała także najpoważniejsze 

błędy w sztuce. Podkreśliła konieczność 

świadomości stresu, jaki badanie 

wywołuje u badanych dzieci. Pan prof. 

Bassam Aouil niestety nie mógł osobiście 

uczestniczyć w konferencji, przysłał 

natomiast swoją prezentację, którą 

odczytała pani prof. Aleksandra Tokarz. 

Pani prof. Halina Grzymała – 

Moszczyńska przedstawiła wyzwania 

wobec jakich stają psychologowie pracują 

w społeczeństwach coraz bardziej 

heterogenicznych jeśli chodzi o kraj 

pochodzenia. Podkreśliła jako niezgodne z 

etyką, traktowanie wszystkich, niezależnie 

od ich kultury pochodzenia jednakowo. 

Uwrażliwiła też na konieczność 

znajomości zagadnień psychologii 

kulturowej jako istotną dziedziną wiedzy 

współczesnego psychologa-praktyka.   

  Konferencja była też ogromnym 

wysiłkiem organizacyjnym, który w 

głównej mierze spoczywał na kilku 

osobach, członkach Koła Młodych 

Psychologów: Danielu Dzidzie, Krystianie 

Barzykowskim, Joannie Grzymała-

Moszczyńskiej oraz Magdalenie Kosno. Z 

całą pewnością bez ich zaangażowania i  

poświęcenia zarówno czasu jak i energii 

nie byłoby możliwe zorganizowanie 

takiego wydarzenia. Warto podkreślić 

duże zainteresowanie tym tematem 

widoczne w licznej frekwencji (w 

konferencji brało udział około 130 osób), 

jak i interesującej dyskusji po każdym z 

działów. Dylematy etyczne zawsze 

wzbudzają liczne kontrowersje i emocje, 

rzadko też łatwo podać jednoznaczny 

algorytm ich rozwiązywania. Także z 

pewnością, ze względu na ograniczenia 

czasowe czuć było wyraźny niedosyt w 

możliwości kontynuacji rozpoczętej 

dyskusji. Szczególnie pobudzające 

emocjonalnie były tematy związane z 

nowymi zjawiskami, jakie otwierają się w 

związku z powiększającą się ofertą usług 

psychologicznych online, wzbudzającą tak 

wiele kontrowersji. Jednak niezależnie od 

przekonań psychologów na ten temat, na 

co zwróciła uwagę kol. Beata Trojan, 

musimy mieć świadomość istnienia takiej 

formy praktyki psychologicznej i w 

związku z tym istotne są prace, których 

celem będzie dbałość o podwyższanie 

standardów takich usług. Konferencja 

odbiła się szerokim echem w 

środowiskach związanych z psychologią i 

jej pokrewnych. Informacje o niej 

znajdowały się m.in. na stronach European 

Federation of Psychological Associations 

oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a także stronach wielu innych 

organizacji i instytucji (m.in. uczelniach, 

kuratorium oświaty). Stanowiła także 

znaczący sukces organizacyjny, była 

przygotowywana we współpracy Zarządu 

Oddziału Krakowskiego PTP i Koła 

Młodych Psychologów z Kołem 
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Naukowym Studentów Psychologii – 

Sekcją Psychologii Międzykulturowej oraz 

Instytut Psychologii UJ oraz 

Towarzystwem Doktorantów UJ. Podczas 

konferencji pomagali także wolontariusze 

z Pragmy – Koła Naukowego Studentów 

Psychologii Stosowanej. W związku z tym 

konferencja sprzyjała integracji 

środowiska psychologów. 

  Na stronie internetowej Koła Młodych 

Psychologów znajdują się sprawozdanie, 

jak również zdjęcia – zachęcamy do 

zapoznania się z nimi.   

 

kol. Anna Bogatyńska-Kucharska  

Zastępca Przewodniczącej ZOK PTP 

 

 

 

2. KOŁO SENIORÓW ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP. 
 

 

  Na ostatnim walnym zebraniu pojawiła 

się inicjatywa utworzenia przy Oddziale 

Krakowskim Koła Seniorów. W ślad za 

zgłoszonym przez koleżanki Elżbietę 

Leśniak i Barbarę Chuchacz na zebraniu 

Zarządu OK PTP w dniu 14.01.2010 r. 

została poddana dyskusji sprawa 

powołania i ustalenia jaki charakter będzie 

miała działalność Koła. Można wymienić 

kilka motywów skłaniających do 

organizacji nowej struktury. Z jednej 

strony może to być interesujące 

doświadczenie dla osób, które po 

zakończeniu działalności zawodowej mają 

potrzebę podzielenia się swoimi 

doświadczeniami i wiedzą z młodszymi 

kolegami, potrzebują jednak zachęty i 

instytucjonalnego wsparcia, z drugiej 

strony  w związku ze zmianami 

demograficznymi istnieje potrzeba 

pogłębienia wiedzy o wieku senioralnym. 

Warto w tym ostatnim aspekcie zwrócić 

uwagę  na to, że wiedza ta może mieć 

znaczenie osobiste i wspomagać własne 

zmagania lub jeszcze częściej ułatwić nam 

opiekę i kontaktowanie się z osobami 

starszymi. 

  Przewidujemy możliwość podejmowania 

działań o zróżnicowanym charakterze w 

zależności od zainteresowań i potrzeb 

osób, które zgłoszą swój udział w pracach 

Koła: 

1.Poszerzanie wiedzy o wieku 

senioralnym. W tym nurcie proponujemy 

organizację spotkań seminaryjnych lub 

konferencji. Jednym z tematów, którym 

chcielibyśmy się zająć jest problem 

akceptacji starości (planujemy 

zorganizowanie konferencji na ten temat 

jesienią). 

2.Organizacja form wsparcia dla osób, 

które mają problemy własne, bądź 

trudności związane z opieką nad osobami 

starszymi. 

3.Współpraca z Kołem Młodych 

Psychologów. 

Bardzo prosimy wszystkie osoby, które 

są zainteresowane uczestnictwem w 

pracach naszego Koła o kontakt z 

Zarządem Oddziału. Cieszyło by nas 

określenie oczekiwań i deklaracji 

własnej aktywności w Kole. Informacje 

prosimy kierować na adresy Zarządu 

drogą pocztową, mailową lub 

telefoniczną. 

 

kol. Anna Knobloch-Gala 
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3. KILKA SŁÓW O COROCZNYCH OBCHODACH MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA PSYCHOLOGA.
  

 

  DZIEŃ  PSYCHOLOGA – obchodzony 

i organizowany przez Zarząd Oddziału 

Krakowskiego od dziesięciu lat. Pomysł 

zaczerpnęłam od Koleżanek i Kolegów z 

Oddziału PTP w Lublinie, którzy spotykali 

się z tego powodu już od kilku lat, a każde 

z tych spotkań poprzedzone było 

wykładem, doniesieniem z badań czy 

prezentacją profesjonalnej działalności 

psychologów.  

  Podczas posiedzenia Zarządu OK PTP w 

dniu 10 stycznia 2000 roku podjęliśmy 

uchwałę o organizacji pierwszego 

spotkania z członkami naszego Oddziału z 

tej właśnie okazji i tak też się stało: 

zaszczepialiśmy nową tradycję spotkaniem 

inauguracyjnym w kawiarni 

INKWIZYTOR przy ul. Kanoniczej 23 

lutego 2000.  

  Dwa lata później uświetniliśmy Dzień 

Psychologa poprzez uroczyste wręczenie 

Odznaki za Zasługi dla Krakowskiej 

Psychologii Pani Profesor Zenomenie 

Płużek. Odznaczenie zostało 

wprowadzone uchwałą Zarządu OK PTP z 

dnia 24 marca 1997, a pierwszą laureatką 

została Pani Profesor Maria Susułowska 

(październik 1997). 

 

Dzień Psychologa 20 luty 2010                                              

  Tym razem spotkaliśmy się  w Trattorii 

Geppetto, by zapoznać się z kolejnymi 

prezentacjami działalności stowarzyszeń 

psychologicznych funkcjonujących w 

naszym mieście, a niektóre nawet przy 

jednej ulicy i od pewnego czasu pod 

jednym, gościnnym dachem  Instytutu 

Psychologii przy Al. Mickiewicza 3. 

  Kolejno poprzez swoich przedstawicieli 

zaprezentowali się: 

  Polskie Towarzystwo Psychologii 

Behawioralnej - z siedzibą przy Al. 

Mickiewicza 3  

Prezentację przedstawiła Anna 

Ziółkowska wiceprezes PTPB. PTPB 

działa od 2002 roku, a formalnie od 2004 

roku (wpis do KRS) jest bardzo prężne, 

corocznie, wiosną - z okazji urodzin B.F. 

Skinnera organizuje Sympozja Naukowe; 

w tym roku już VI - Międzynarodowe. 

  Stowarzyszenie Ruch Pomocy 

Psychologicznej "Integracja" -  Al. 

Mickiewicza 3. Prezentację przedstawił 

krakowski przewodniczący 

Stowarzyszenia Adam Wawrzynek. 

INTEGRACJA to Stowarzyszenie 

powstałe  jako grupa nieformalna przy 

PTP w1993 roku. W roku 2000 utworzony 

został Krakowski Oddział Stowarzyszenia 

zainicjowany Letnią Akademią 

Psychologicznych Umiejętności 

Społecznych. 

  Polskie Stowarzyszenie Psychologów 

Praktyków - działające przy ul. 

Zamkowej 4/4. Prezentację poprowadziła 

prezes PSPP Renata Rosa-Chłobowska. 

PSPP działa od 1991 roku, a jego celem 

jest rozwijanie, popularyzowanie i 

prowadzenie praktycznej działalności 

psychologicznej. Przez kilkanaście lat 

siedziba Stowarzyszenia mieściła się przy 

ul. Basztowej, a od niedawna przy ul. 

Zamkowej. 

  Instytut Integralnej Psychoterapii 

GESTALT mieszczący się przy ul. 

Beskidzkiej 10. Prezentację przedstawiła 

Aleksandra Sękowska w imieniu prezes 

Instytutu Zofii Pierzchały. IIPG w takiej 

formie jak obecnie działa od 2001 roku. 

Pracownicy stale rozwijają i doskonalą 

jego statutową działalność. Ostatnio przy 

IIPG powstała pierwsza w Polsce szkoła 

superwizorów. 

  Po zakończeniu prezentacji, przy 

uroczystej kolacji, mieliśmy jak zwykle 

okazję by  porozmawiać, zapytać, 

podzielić się wrażeniami, spotkać 

towarzysko. Wszystkim przybyłym, by 

świętować Dzień Psychologa, w imieniu 

całego Zarządu OK PTP serdecznie 

dziękuję. 

kol. Anna Turczyńska 

Przewodnicząca ZOK PTP 
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4. PLANY KOŁA MŁODYCH PSYCHOLOGÓW NA NAJBLIŻSZY CZAS. 
 

 

  Koło Młodych Psychologów w 

najbliższym czasie planuje 

przeprowadzenie dwóch warsztatów. 

Pierwszy z nich zostanie przeprowadzony 

przez Amnesty International i będzie 

poświęcony prawom człowieka. Warsztat 

planowany jest na majowe posiedzenie 

Koła czyli 17 maja (poniedziałek) w godz. 

17.00-20.00. Natomiast drugi warsztat 

poświęcony pomocy psychologicznej dla 

uchodźców i emigrantów przeprowadzony 

zostanie przez panią prof. Halina 

Grzymała-Moszczyńską oraz panią 

Małgorzatę Symonowicz 30 maja 

(niedziela) w godzinach 16.00-20.00. Ilość 

miejsc na oba warsztaty jest ograniczona. 

Zapraszamy szczególnie serdecznie osoby, 

które pomagały nam przy organizacji 

konferencji, chcąc w ten sposób 

podziękować im za zaangażowanie i 

współpracę. Informacje o ewentualnych 

wolnych miejscach będziemy umieszczać 

na stronie KMP. Spotkanie czerwcowe 

KMP będzie miało charakter 

podsumowujący działalność Koła w tym 

roku akademickim. Będzie też poświęcone 

planom na przyszły rok. Wszystkich 

chętnych do zaangażowania się w 

działalność na rzecz środowisk 

psychologów serdecznie zapraszamy do 

współpracy i kontaktu. Jak zawsze 

czekamy na inspiracje oraz gotowość 

zaangażowania się w ich realizację.  

 

  

kol. Anna Bogatyńska-Kucharska 

 

        

 

5. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP NA RZECZ 

EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU PSYCHOLOGA. 

 
 

  W ramach swojej działalności poprzedni 

Zarząd Oddziału Krakowskiego 

wydelegował swoich przedstawicieli na 

konferencje EFPA poświęcone tej 

problematyce. Efektem jest sprawozdanie  

zamieszczone na stronie Zarządu 

Głównego PTP (zakładka poświęcona 

współpracy międzynarodowej) oraz referat 

zaprezentowany podczas Walnego 

Zgromadzenia Delegatów w listopadzie 

2009 (oba teksty ukażą się na stronie 

Oddziału Krakowskiego PTP). Koło 

Młodych Psychologów przy Zarządzie 

Oddziału Krakowskiego PTP tłumaczy 

informacje poświęcone Certyfikatowi, 

które będą się pojawiały na stronie 

oddziału w zakładce EUROPSY. 

Kolejnym etapem jest propagowanie 

informacji na ten temat w środowisku 

polskich psychologów. Przewodniczący 

poprzedniego  Głównego kol. Adam 

Niemczyński przedstawiał wystąpienia na 

ten temat dla różnych środowisk 

psychologów (zarówno naukowych, jak i 

praktyków). Jest to duży projekt 

wymagający długoletniego planowania 

oraz zaangażowania, który może służyć 

wielu z nas. Z tego względu bardzo 

interesuje nas współpraca z Państwem, a w 

szczególności  opinie, uwagi, komentarze, 

propozycje dotyczące EUROPSY.  

 

        Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
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6. KONFERENCJA KLINICZNA POŚWIĘCONA PRAWNYM ASPEKTOM 

PRACY PSYCHOLOGA. 
 

 

  Jak co roku planujemy konferencję 

poświęconą psychologii klinicznej, którą 

organizują pani Wanda Szaszkiewicz - 

Wojewódzki Specjalista ds. psychologii 

klinicznej, Zarząd Oddziału Krakowskiego 

PTP oraz pani dr Barbara Zawadzka- 

koordynator specjalizacji. Przewidywany 

termin konferencji to 18 czerwiec 2010. W 

tym roku będzie ona poświęcona aspektom 

prawnym zawodu psychologa. Dalsze 

informacje będą pojawiać się na naszej 

stronie internetowej. Wszystkich 

zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

  

 

 

 

7. SPRAWY CZŁONKOWSKIE. 
 

 

  Z dużą radością przyjmujemy fakt, że 

wielu z Państwa wraca do Oddziału, 

podejmując procedurę reaktywacji. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o 

dopełnienie formalności związanych z 

procedurą reaktywacji. Niedopełnienie 

formalności skutkuje niestety 

niemożnością odnowienia członkostwa w 

Polskim Towarzystwie Psychologicznym. 

Przypominamy także, że w sprawach 

dotyczących procedury reaktywacji 

prosimy o kontakt z sekretarzem ds. 

członkowskich kol. Magdaleną Nitecką: 

magdalena.nitecka@ptp.krakow.pl.    

  Natomiast w kwestiach dotyczących 

kwoty zaległych składek do końca sierpnia 

informacji będzie udzielał kol. Krystian 

Barzykowski: 

krystian.barzykowski@onet.pl, 

natomiast od września, podobnie jak do tej 

pory prosimy o przesyłanie pytań do kol. 

Magdaleny Lorenc: 

magda.lorenc@onet.pl.    

  Mija pierwsza połowa 2010r, dlatego 

uprzejmie przypominamy o uiszczaniu 

składek członkowskich. Kwota składki na 

ten rok wynosi 80zł. Można ją wpłacać 

osobiście podczas spotkań Zarządu 

Oddziału Krakowskiego PTP lub na konto 

Oddziału o numerze: 

 

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875 

 

       Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

 

 

 

 

 

 

 


