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1. UWAGA  WAŻNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI SKŁADKI 
CZŁONKOWSKIEJ 
  
Szanowni Państwo,  
 
Uprzejmie przypominamy, iż aktualna składka roczna wynosi 100 zł (studenci 50 zł). 
Prosimy o zwrócenie uwagi na nową wysokość składki podczas dokonywania wpłat. 

Zarząd Oddziału OKPTP 
 
 
2. HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ ZARZĄDU W 2017 ROKU 
 
Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w pierwszym 
półroczu 2017 roku zaplanowane są na 
każdy drugi poniedziałek miesiąca. 

Zebrania odbywają się w Instytucie 
Psychologii Stosowanej UJ na  
ul. Łojasiewicza 4 w sali nr 1.337  
(I piętro) i rozpoczynają się o godz. 
18.00. 

Spotykamy się w następujących 
terminach: 08.05 oraz 12.06. 

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

 
 
3. DYŻURY TELEFONICZNE ODDZIAŁU OK PTP 
 
Niniejszym informujemy, że w pilnych sprawach istnieje możliwość telefonicznego 
kontaktowania się z Zarządem OK PTP pod numerem telefonu: 691 089 959. 

Jesteśmy dostępni telefonicznie w poniedziałki w godzinach 18.00-19.00.  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
 
 

4. SPRAWOZDANIE I WRAŻENIA Z MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 
 
Wprowadzenie  

(p. prof. Dorota Kubacka-Jasiecka): 

Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Psychologa odbyła się w Krakowie  

25 lutego 2017 r. konferencja  

pt. Psychologowie w interwencji 

Kryzysowej zorganizowana przez zespół 

referentów: dr Macieja Załuskiego, dr 

Małgorzatę Kuletę, mgr Beatę 

Zadumińską oraz mgr Ewę Ryłko pod 

kierunkiem Prof. Doroty Kubackiej-

Jasieckiej, która po otwarciu konferencji 

przez dr Annę Knobloch-Gallę 

wprowadziła słuchaczy w problematykę 

konferencji. Przedstawiła klasyczną 

definicję kryzysu emocjonalnego 

mogącego stanowić w swoich ostrych 

formach zagrożenie dla zdrowia i życia 

osoby w kryzysie oraz jej bliskich. 

Nawiązanie pomocnej relacji wsparcia 

stanowi istotę interwencji kryzysowej, 

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
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mającej na celu przywrócenie 

zachwianej przez kryzys równowagi oraz 

umożliwienie klientowi w kryzysie 

samodzielne, konstruktywne jego 

rozwiązanie. Aktualnie działalność 

interwencyjna może przybierać 

następujące formy: pomocy interwen-

cyjnej na rzecz indywidualnego klienta 

(niekiedy o charakterze ratunkowym), 

pomocy wielostronnej uzupełnionej 

działaniami interdyscyplinarnych zespo-

łów oraz interwencję prowadzoną  

w społeczności, najczęściej na rzecz 

lokalnych środowisk społecznych. Ten 

ostatni nurt, mało w Polsce popularny 

może stać się realną szansą zatrudnienia 

dla rosnącej rzeszy absolwentów 

psychologii. 

Przygotowane na konferencje referaty 

podjęły wybrane problemy interwen-

cyjnej pomocy świadczonej przez 

psychologów. Prezentują one szersze 

spojrzenie na interwencje kryzysową, 

pogłębione o krytyczną i twórcza 

refleksję nad realizacją roli psychologa-

interwenta opartą nie tylko o analizę 

piśmiennictwa przedmiotu, ale przede 

wszystkim na własnym doświadczeniu 

pracy interwencyjnej z klientami  

w sytuacjach kryzysowych. 

Wrażenia z Dnia Psychologa  

(p. Anna Walczak): 

W dniu 25 Lutego 2017 postanowiliśmy 

świętować Międzynarodowy Dzień 

Psychologa. Tym razem spotkaliśmy się 

w hotelu Campanile przy ul. św. 

Tomasza w Krakowie. 

Powitała nas Przewodnicząca OK PTP  

p. dr Anna Knobloch-Gala, która 

podkreśliła jak ważny jest to dzień i jak 

dobra jest to tradycja spotykania się 

psychologów w Krakowie pod szyldem 

PTP. 

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy  

od Konferencji pt. „Psychologowie  

w interwencji kryzysowej”. Prowadzenie 

konferencji podjęła się p. prof. Dorota 

Kubacka-Jasiecka, która dzielnie walcząc 

z niesprawnym mikrofonem zapowia-

dała kolejnych prelegentów. 

W trakcie konferencji mogliśmy 

posłuchać p. dra Macieja Załuskiego, 

który swoje wystąpienie poświęcił 

interwencji kryzysowej jako działaniu 

pomocowemu wobec osób w kryzysach 

sytuacyjnych. 

Następnie p. dr Małgorzata Kuleta 

podjęła trudny temat, który dotyczył 

pomocy psychologicznej ofiarom traumy 

oraz ryzyku zastępczej i wtórnej 

traumatyzacji w kontekście przeniesie-

nia i przeciwprzeniesienia. 

Dalej p. mgr Beata Zadumińska 

zmierzyła się z tematyką superwizji  

w interwencji kryzysowej wywołując 

ożywioną dyskusję. 

W dwóch ostatnich wystąpieniach  

p. prof. Doroty Kubackiej-Jasieckiej  

i p. mgr Ewy Ryłko zostaliśmy zaproszeni  

do dyskusji i przemyśleń na temat nowej 

dziedziny psychologii jaką staje się 

psychologia społeczności. Otrzymaliśmy 

jej definicję a także krótką 

charakterystykę tego, jaki powinien być, 

a jaki ma nie być, psycholog 

społeczności. 
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Naszą konferencję zakończyliśmy 

pytaniami do prelegentów oraz żywą 

dyskusją wśród osób zebranych. 

Bardzo miłym akcentem kończącym 

część oficjalną było wręczenie  

p. prof. Krzysztofowi Gierowskiemu 

odznaki za „Zasługi dla Krakowskiej 

Psychologii”. 

P. Prof. Krzysztof Gierowski jest wiernym 

i długoletnim członkiem naszego Towa-

rzystwa. Swoją wiedzą i doświad-

czeniem oraz nieustającą życzliwością 

wspiera nas w działaniach podejmo-

wanych na rzecz psychologii  

i psychologów. 

A potem to już rozpoczęliśmy naszą 

biesiadę przy dobrej kolacji, w gronie 

starych i nowych znajomych. 

Dzieliliśmy się refleksjami, wspomnie-

niami, wątpliwościami a także 

szukaliśmy tematów na nasze kolejne 

spotkania. 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 

Dziękujemy za Waszą obecność liczymy 

na nią również w 2018 r. 

DO ZOBACZENIA! 

Swoimi wrażeniami podzieliła się  

Anna Walczak 

Zdjęcia z Dnia Psychologa znajdują się  

na stronie internetowej  Tutaj.

 
 
5. LAUDACJA NA CZEŚĆ PROF. DR HAB. JÓZEFA KRZYSZTOFA GIEROWSKIEGO 

 
Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  

na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2017 r. oraz Kapituła Odznaczenia  
w składzie: Anna Knobloch-Gala, Anna Turczyńska i Adam Niemczyński podjęli 

uchwałę o uhonorowaniu  
Pana Prof. dr hab. Józefa Krzysztofa Gierowskiego 

Odznaką za Zasługi dla Krakowskiej Psychologii 
 

Odznaka stanowi dowód uznania dotychczasowych osiągnięć profesjonalnych, 
naukowych oraz działalności na rzecz naszego środowiska zawodowego. 
 
Józef Krzysztof Gierowski jest doktorem prawa, doktorem habilitowanym 

nauk humanistycznych i profesorem zwyczajnym nauk medycznych. Studia 
psychologiczne ukończył w 1973 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jest specjalistą w zakresie psychologii klinicznej, certyfikowanym 
psychoterapeutą i superwizorem PTP.  

Prof. Gierowski jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, członkiem European Association of Psychology and Law oraz 
honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Od 1975 roku działalność zawodowa prof. Gierowskiego jest związana  
z Kliniką Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1991-1996 pełnił 
funkcję kierownika Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii UJ Collegium 

https://goo.gl/photos/KmRkLSJZHJXeTnhq5
https://goo.gl/photos/KmRkLSJZHJXeTnhq5


 

6 

Medicum, w latach 2003-2014 kierował Zakładem Psychologii Lekarskiej, a w latach 
2007-2016 Pracownią Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii.  
 Warto zaznaczyć starania Profesora w zakresie organizacji specjalizacji  
w zakresie psychologii klinicznej; do 2015 roku pełnił funkcję przewodniczącego 
Szpitalnej Komisji ds. Specjalizacji z Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim 
w Krakowie. 

Od 1994 roku Laureat jest profesorem w Instytucie Ekspertyz Sądowych  
w Krakowie. W latach 2003-2007 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej 
Instytutu Ekspertyz Sądowych, w poprzednich 10 latach był wiceprzewodniczącym 
Rady, natomiast od 2002 roku jest przewodniczącym Komisji ds. Rekomendacji dla 
Biegłych Sądowych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.  

Profesor Gierowski jest autorem lub współautorem ponad 430 publikacji 
naukowych z zakresu psychologii oraz psychiatrii sądowej a także psychologii 
klinicznej i lekarskiej. Zdecydowana większość publikacji ma interdyscyplinarny 
charakter i dotyczy zagadnień prawno-psychiatryczno-psychologicznych oraz 
psychologii lekarskiej. Warto też wspomnieć o kierownictwie naukowym w grantach 
naukowych, współpracy w międzynarodowych programach oraz licznych nagrodach 
związanych z pracą naukową, dydaktyczną oraz działalnością mającą szerszy zakres 
społeczny. 
   W sposób szczególny pragniemy podkreślić umiejętność Laureata  
w łączeniu praktyki klinicznej z działalnością naukową i dydaktyką. Uważamy, że jego 
współpraca ze specjalistami pokrewnych dyscyplin jest godną kontynuacją dzieła 
Marii Susułowskiej i Antoniego Kępińskiego. 
  Dziękujemy za dotychczasowe dokonania, których nie byliśmy nawet w stanie 
wyczerpująco opisać i w imieniu wszystkich członków Krakowskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego życzymy dalszych sukcesów naukowych  
i osobistych. 

Przewodnicząca OK PTP 
Anna Knobloch-Gala 

 
 
6. STRESZCZENIE WYSTĄPIENIA PT „PSYCHOLOGIA SPOŁECZNOŚCI JAKO NOWA 
PERSPEKTYWA DLA PSYCHOLOGÓW” Z MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 
 
Referat przedstawia i charakteryzuje 

stosunkowo nową dziedzinę nauk 

stosowanych – psychologię społeczno-

ści, reprezentującą alternatywne 

podejście do tradycyjnej problematyki 

psychologicznej. Charakterystyka 

psychologii społeczności objęła jej 

założenia, kształtujące się trendy, 

stawiane postulaty, hasła ideologiczne 

oraz aksjologiczne. Na plan pierwszy 

wysuwają się postulaty społecznej 

solidarności, równości i sprawiedli-

wości a także tolerancji i akceptacji 

przez wspólnotę. Problematyka 

świadomości uznawanych wartości 

humanistycznych i demokratycznych 

oraz wyraźny rys ideologiczno-

polityczny stanowią o odrębności 

dziedziny wraz z zaangażowanym 

podejściem psychologów społeczności 

do swojej działalności. Przede 

wszystkim jednak psychologia 
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społeczności została ukazana jako 

dziedzina otwierająca nowe możliwo-

ści zatrudnienia dla psychologów – 

podejmowania działalności zawodo-

wej w społeczności. Jako dziedzina 

kreująca przyszłościową perspektywę 

dla absolwentów psychologii.  

W referacie zostały omówione role 

pełnione przez psychologów 

społeczności, stojące przed nimi 

zadania, wymagane umiejętności  

i obowiązujące zasady etyczne. 

Warunkiem skutecznego funkcjonowa-

nia zawodowego psychologów  

w społeczności jest kierunkowa 

edukacja praktyczna oraz zmiana 

tradycyjnego etosu - zaangażowanie 

na rzecz grup i zróżnicowanych 

środowisk lokalnych. 

Prof. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka 

 

7. STRESZCZENIE WYSTĄPIENIA PT. „POMOC PSYCHOLOGICZNA WOBEC OFIAR 
TRAUMY A RYZYKO ZASTĘPCZEJ I WTÓRNEJ TRAUMATYZACJI (W KONTEKŚCIE 
PRZENIESIENIA I PRZECIWPRZENIESIENIA)” Z MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
PSYCHOLOGA 
 
Osoby, które pomagają ofiarom 

różnego typu urazów (zwłaszcza tych 

powstałych wskutek działania innych 

ludzi) narażone są na ryzyko tzw. 

zastępczej traumatyzacji (vicarious 

traumatization). Zastępcza traumaty-

zacja, obserwowana między innymi 

wśród psychologów występujących  

w roli interwenta czy psychoterapeuty, 

uważana jest za szczególny przypadek 

reakcji powodowanej przez 

permanentną ekspozycję na „trauma-

tyczny materiał” wspomaganych osób. 

Chodzi o aktywację uczuć w psychice 

pomagającego i zmiany w jego 

schematach poznawczych dotyczące 

postaw wobec siebie, innych i świata, 

które wywołane są dynamiką i treścią 

uczuć doświadczanych przez klienta. 

Konsekwencje zdrowotne konfronto-

wania się z przeżyciami rozdzierającej 

rozpaczy, bólu, nienawiści, strachu, 

lęku oraz bezradności w obliczu 

zagrożenia życia, występujące 

najczęściej w postaci syndromu 

„wtórnego stresu traumatycznego”, 

przypominają objawowo PTSD  

i utrzymywać się mogą nawet latami 

po zakończeniu relacji z klientem. 

Charakterystyczne są tu intruzywne 

obrazy dotyczące traumatycznego 

zdarzenia oraz ogromne nasilenie 

negatywnych emocji z nim związa-

nych.  

Na szczególną uwagę zasługują 

czynniki, które warunkują wystąpienie 

takich reakcji, jak np. zjawiska 

związane z przeniesieniem i przeciw-

przeniesieniem w relacji pomocowej. 

Wśród nich podkreśla się znaczenie 

trzech typów odpowiedzi na związane 

z urazem przeżycia klienta: reakcje 

„unikania”, „przyciągania” i „ataku” 

oraz wskazuje na fakt, że wszystkie 

one stanowią jednocześnie próbę 

obrony osoby pomagającej przed 

przytłaczającymi uczuciami i prowadzić 

mogą finalnie do powtórnej wiktymi-
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zacji osoby szukającej pomocy. 

Powstaje zatem pytanie, czy i w jaki 

sposób można obronić siebie i innych 

przed ryzykiem powtórnej traumaty-

zacji oraz czy obrona taka jest etycznie 

wskazana. Dylematem pozostaje  

tu kwestia typowo ludzkiej empatii  

i współczucia, które w sytuacji 

traumatycznej mogą okazać się 

dysfunkcjonalne czy wręcz destru-

kcyjne i autodestrukcyjne. Wynika stąd 

wniosek o potrzebie stałego super-

wizowania procesu pomagania,  

a także innych form niesienia pomocy 

(na poziomie indywidualnym, 

organizacyjnym, społecznym) nie tylko 

ofiarom traumy, ale też osobom im 

pomagającym. 

Dr Małgorzata Kuleta 

 

8. STRESZCZENIE Z WYSTĄPIENIA PT „INTERWENCJA KRYZYSOWA JAKO RODZAJ 
DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE POMOCOWYM PODEJMOWANYCH WOBEC OSÓB 
DOŚWIADCZAJĄCYCH KRYZYSÓW EMOCJONALNYCH” Z MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
PSYCHOLOGA 
 
Terminem kryzys emocjonalny nazywa 
się reakcję zdrowego psychicznie 
człowieka, dysponującego zasadniczo 
dojrzałą strukturą osobowości, 
wywołaną znaczącym obniżeniem się 
odporności psychofizycznej w rezul-
tacie niepowodzenia w zmaganiu  
z sytuacją życiową odbieraną jako 
istotnie znacząca. Klasyczne pojęcie 
kryzysu korzysta z założenia na temat 
obecności u człowieka potrzeby 
równoważenia zagrożeń występu-
jących w ważnych życiowo 
momentach posiadanymi zasobami,  
w tym: wsparciem społecznym  
i sposobami radzenia sobie. Kryzys  
to przeżycie psychiczne, odczucie lub 
doświadczenie pojawiające się  
w sytuacji zinterpretowanej jako 
źródło niemożliwej do zniesienia 
trudności. Do wystąpienia kryzysu 
mogą przyczyniać się wcześniejsze 
wydarzenia życiowe obciążające 
emocjonalnie, które pozostawiają 
człowieka w stanie podatności  
na kryzys zwanym ranliwość. Przyjęcie 
perspektywy kryzysu do opisu oznak  
i doznań występujących u człowieka, 

które w języku psychopatologii 
funkcjonują pod nazwą objawów 
reakcji na ciężki stres i zaburzeń 
adaptacyjnych, podkreśla ich natura-
lność, zapobiega przed psychiatry-
cznym etykietowaniem, ułatwia 
dostrzeganie pozytywnych zasobów 
osobowych. Wspomniane różnice 
podkreśla się rezygnując ze słowa 
pacjent i zastępując go słowem klient. 
Sposób rozumienia kryzysu definiuje 
istotę interwencji kryzysowej.  
W wąskim znaczeniu interwencja jest 
jedną z form krótkotrwałej psycho-
terapii pomagającej człowiekowi 

znajdującemu się w tzw. Ⅱ fazie 
kryzysu wg Geralda Caplana, w której 
motywowany silną potrzebą 
zrównoważenia wymagań stopniowo 
doświadcza przekonania, iż nie jest  
w stanie poradzić sobie z trudnością, 
poczucia bycia pokonanym, braku 
wpływu na własne życie, oraz 
najsilniejsze oczekiwanie pomocy.  
W szerszym znaczeniu są to różno-
rodne działania pozwalające 
człowiekowi owładniętemu kryzysem 
odzyskać siły psychiczne i usunąć 
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źródła trudności. Choć wiedza  
na temat kryzysu i powiązanych z nim 
działań pomocowych pochodziła  
z obserwacji ludzi doświadczających 
różnorakich sytuacji przeciążających 
emocjonalnie, można wyodrębnić 
wspólne cechy interwencji różniące  
ją od pozostałych form pomocy 
psychologicznej. Działania interwen-
cyjne mają z założenia charakter 
konfrontacyjny, perswazyjny i dyrekty-
wny. Są krótkotrwałe, aktywne  
i elastyczne, silnie skoncentrowane  
na problemie źródłowym i czasie 
teraźniejszym. Istotą interwencji 
kryzysowej jest działanie, tak więc 
techniki stosowane podczas rozmowy 
służą aktywizowaniu do działania 
osoby objętej pomocą. Celem 
interwencji jest doprowadzenie  
do ustąpienia objawów wywołujących 
cierpienie, obezwładniających, a przez 
to blokujących dostęp klienta  
do posiadanych środków i sposobów 
zaradczych oraz zwiększanie siły Ego 
pozwalającej podtrzymać zdolność  

do testowania rzeczywistości, zacho-
wać poczucie kontroli i integralności 
Ja. Pozytywne rozwiązanie kryzysu jest 
tożsame z uzyskaniem poziomu 
funkcjonowania sprzed jego 
wystąpienia. Zazwyczaj oznacza  
to również nabycie nowych 
umiejętności, rewizję priorytetów 
życiowych, korzystne zmiany  
w relacjach społecznych oraz obrazie 
siebie. Specyfikę interwencji 
kryzysowej wyrażają również zasady 
jej przeprowadzania. Wymienić należy: 
natychmiastowość udzielanej pomocy, 
jej ograniczoność czasową, ustrukturo-
waną postać działań zgodną  
z wyraźnie sformułowanymi planami, 
monitorowanie zachowań osoby  
w kryzysie, angażowanie do pomocy 
ludzi pochodzących z naturalnej sieci 
wsparcia społecznego. Podejmowane 
interwencje różnią się od stosowanych 
podczas psychoterapii, różnice 
występują również w formach 
kontaktu. 

Dr Maciej Załuski 

 
9. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PT. PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE 
DYLEMATY I TRUDNOŚCI W DIAGNOZIE I TERAPII 

 
PTP Oddział Krakowski 

Instytut Psychologii Stosowanej Uj 
Szpital Uniwersytecki 

Zapraszają na konferencję pt.  

 
Kliknięcie w powyższy obrazek przeniesie Państwa do stronę konferencji 

 

Więcej informacji na stronie: http://konferencjeokptp.pl/ 
 

Zapraszamy! 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

http://konferencjeokptp.pl/
http://konferencjeokptp.pl/
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10. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PT. ”STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI PSYCHOLOGIA” 
 

Instytut Psychologii Akademii Ignatianum 
Komisja Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk  

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
zaprasza na bezpłatną konferencję w dniach 23-24 kwietnia 2015r. 

 

Kliknięcie w powyższy obrazek przeniesie Państwa do stronę konferencji 

 

 

UWAGA: 

Udział członków Oddziału Krakowskiego PTP jest możliwy bez rejestracji,  
ale nie uprawnia do otrzymania materiałów konferencyjnych. 

http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/starosc-jak-ja-widzi-psychologia-ii
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Na konferencji śledzić będziemy za autorami wystąpień przejawy umysłu w starości 
świadczące przede wszystkim o jego sile. W centrum rozważań i dyskusji znajdą się 
zmiany rozwojowe w zakresie funkcji poznawczych. Analizowane będzie 
przeobrażanie się pamięci oraz funkcji zarządzających, czyli pamięci operacyjnej, 
hamowania, plastyczności i planowania. Zwrócona zostanie także uwaga  
na zagadnienie mądrości i jej usytuowania  

w wieku senioralnym. Zmiany funkcji poznawczych w późnej dorosłości znajdą swoje 
uzasadnienie zarówno w koncepcjach neurobiologicznych, jak i społeczno-
kulturowych. 

Przewidujemy dyskutowanie tematów dotyczących życia emocjonalnego w starości, 
przejawów osobowości, a także różnych form aktywności artystycznej, społecznej, 
politycznej, naukowej. Spodziewamy się wystąpień ukazujących różne sposoby 
wspomagania siły umysłu w starości. Zachęcamy do dostrzeżenia możliwie 
wielostronnych skojarzeń z proponowanym tematem przewodnim. 

Więcej informacji na stronie internetowej 

Serdecznie Zapraszamy! 
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
 
 
 
11. ZAPROSZENIE NA III KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ PT. „NOWE 
METODY DIAGNOSTYCZNE DO BADANIA DZIECI I MŁODZIEŻY” 
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
wraz z Pracownią Testów Psychologicznych  PTP 

oraz Instytutem Psychologii Stosowanej UJ 
zapraszają na konferencję pt. 

 

 

Kliknięcie w powyższy obrazek przeniesie Państwa do stronę konferencji 

 
 

Miejsce konferencji: Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.103  

 
 

http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/starosc-jak-ja-widzi-psychologia-ii
http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/starosc-jak-ja-widzi-psychologia-ii
http://diagnostyka.konferencjeokptp.pl/
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Program Konferencji  
 

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników  
 

10.30 -10.40 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników  
 

10.40-11.40 mgr Radosław Wujcik  
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej  (DTVP-3)  
 

11.40-12.10 mgr Diana Fecenec    
System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (ABAS)  
 

12.10-12.55 prof. Anna Matczak 
Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu 
(ADOS)  
 

12.55 -13.30 dyskusja   
 

13.30-14.30 przerwa obiadowa   
 

14.30-15.30 dr Aleksandra Jaworowska    
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera-3 (Leiter-3) 
 

15.30-16.00    Przerwa kawowa  
 

16.00-17.30 mgr  Radosław Wujcik  
Bateria kwestionariuszy służących do pomiaru ADHD (CONNERS 3)  
Zestaw kwestionariuszy do diagnozy depresji u dzieci i młodzieży (CDI 2), 
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS)  
  
 

17.30 – 18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji  
 

***  
W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji znajdującego się  
na stronie konferencji (link do strony konferencji zostanie zamieszczony na stronie 
www.ptp.krakow.pl).  

Wpłaty – w wysokości 20 zł dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego (zniżka przysługuje członkom Oddziału Krakowskiego 
PTP, którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym) oraz 
studentów psychologii, 50 zł dla członków pozostałych Oddziałów Terenowych 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 80 zł dla pozostałych 
zainteresowanych –  prosimy dokonywać na rachunek Oddziału Krakowskiego  
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:  

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875 

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Lista miejsc 
ograniczona. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane 
wraz ze zgłoszeniem na konferencję. 
 

Magdalena Nitecka 
Zarząd OK PTP 

http://www.practest.com.pl/dtvp-3
http://www.practest.com.pl/dtvp-3
http://www.practest.com.pl/abas-3
http://www.practest.com.pl/ados-2
http://www.practest.com.pl/ados-2
http://www.practest.com.pl/leiter-3-miedzynarodowa-wykonaniowa-skala-leitera-3
http://www.practest.com.pl/leiter-3-miedzynarodowa-wykonaniowa-skala-leitera-3
http://www.practest.com.pl/conners-3
http://www.practest.com.pl/conners-3
http://www.practest.com.pl/cdi-2-zestaw-kwestionariuszy-do-diagnozy-depresji-u-dzieci-i-mlodziezy
http://www.practest.com.pl/asrs-zestaw-kwestionariuszy-do-diagnozy-spektrum-autyzmu
http://www.ptp.krakow.pl)/
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12. PIERWSZY KOMUNIKAT O OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  
PT. „DYLEMATY ETYCZNE PSYCHOLOGÓW” 
 
Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową 
pt. „Dylematy etyczne psychologów”. 
 
Dylematy etyczne są powszechnym zjawiskiem w praktyce psychologicznej  
ze względu na jej specyfikę, a więc pracę z ludźmi i ich rozmaitymi doświadczeniami. 
Praca psychologa znajduje  zastosowanie w takich dziedzinach jak biznes, sport, 
zdrowie psychiczne i somatyczne. Jako psychologowie adresujemy swoje 
oddziaływania do dzieci, osób innych kultur, osób z niepełnosprawnością, 
pracodawców, pracowników, sportowców. 

Występujemy w różnych rolach zawodowych: diagnozujemy, doradzamy, 
konsultujemy, opiniujemy i orzekamy, pomagamy, szkolimy (często także nie-
psychologów). Bierzemy udział czy ingerujemy w szczególnie wymagających 
życiowych sytuacjach takich jak choroby, kryzysy psychiczne, rozwody, wybór drogi 
zawodowej. Pojawiają się zawody z pogranicza naszej praktyki, wykorzystujące 
wiedzę psychologiczną,  jak head-hunter czy profiler. Psychologowie wykorzystują 
współczesne technologie (np. komunikatory internetowe) do swojej działalności 
zawodowej. Pragniemy zająć się od strony etycznej kwestiami obecnymi w wielu 
obszarach naszej praktyki,  które pozostają niedookreślone przez zapisy prawne lub 
różnią się w zależności od kontekstu: zarządzaniem informacją, zabezpieczania 
danych, dzielenia się wiedzą psychologiczną z innymi profesjonalistami.  

Uwzględniając  bardzo szeroki kontekst oddziaływań psychologicznych oraz stojące 
przed nami nowe wyzwania chcielibyśmy, organizując konferencję w całości 
poświęconą kwestiom etycznym w pracy psychologicznej, stworzyć płaszczyznę 
wymiany doświadczeń.  Przewidujemy różnorodne formy wystąpień: warsztatowe, 
wykłady plenarne, sesje tematyczne oraz plakatowe. Przewidujemy także 
zaproszenie specjalistów innych dziedzin: prawników, informatyków oraz 
przedstawicieli odbiorców naszej pracy. Planujemy publikację pokonferencyjną.  

Niebawem prześlemy kolejne informacje dotyczące programu konferencji oraz  
kwestii organizacyjnych. Termin i miejsce: 27-29 listopada 2017 roku, Akademia 
Ignatianum w Krakowie, Ul. Kopernika 26. 

Komitet Naukowy: Komitet Organizacyjny: 
prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski 
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska 
dr hab. Bernadetta Izydorczyk 
ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. Ignatianum 
dr Anna Dyląg 
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska 

dr Jacek Bielas 
dr Anna Knobloch-Gala 
dr Katarzyna Sikora 
mgr Anna Bogatyńska-Kucharska 
mgr Magdalena Nitecka 
mgr Marcin Szafrański 
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
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13. ZAPROSZENIE NA KONGRES PTP 
 
Niniejszym przypominamy, że w bieżącym roku odbędzie się jedno z najważniejszych, 
cyklicznych wydarzeń w polskiej psychologii: 36 Kongres Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego pod tytułem „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”. 
Kongres odbędzie się w Gdańsku w dniach 21-24 września 2017 r. Wszystkie osoby 
zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziały w tym wyjątkowym wydarzeniu. 
Więcej informacji o kongresie można znaleźć na stronie internetowej  TUTAJ. 
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
 
14. Z WIELKIM ŻALEM I PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAMY… 

Z wielkim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 11 marca 2017 roku zmarła  
dr Anna Kołodziejczyk, adiunkt  
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie 
psychologii rozwoju, ceniony nauczyciel 
akademicki. 

 

Ś.P. dr Anna Kołodziejczyk otrzymała  
w 2007 roku odznakę zasłużony dla 
Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego. Jej przedwczesna śmierć jest 
dla nas wielką stratą.  

Rodzinie, przyjaciołom składamy 
najszczersze wyrazy współczucia. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 
 

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: 
tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl  
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 
 

Sekretarz ds. Członkowskich  
Tomasz Orzechowski 

http://www.36kongresptp.ug.edu.pl/
mailto:tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl
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16. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2017  

 

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 100 zł 
(studenci 50 zł). Prosimy  
o dokonywanie wpłat na rachunek 
bankowy Oddziału Krakowskiego  
o numerze:  

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875. 
 
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 członko-
wskim" 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 wyda-
tków, w tym na organizację ciekawych 
przedsięwzięć konferencyjnych, szko-
leniowych 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 

 

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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17. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 
a) Stanowisko w sprawie szkolenia proponowanego przez Europejski Instytut 
Psychologii i Psychoterapii. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z Sekcją 
Psychoterapii i Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych, wyraża zasadnicze 
wątpliwości i zaniepokojenie w związku z szeroko nagłaśnianą w ostatnim czasie 
propozycją szkoleniową prywatnej firmy określającej się jako "Europejski Instytut 
Psychologii i Psychoterapii". Firma ta organizuje "Studium Dokształcające z zakresu 
terapii indywidualnej, par i rodzinnej". Program przewiduje 120 godzin szkolenia w 
ciągu 6 miesięcy, realizowanych wyłącznie na platformie interaktywnej i 
przeznaczony jest dla osób mających licencjat "z zakresu psychologii, psychiatrii, 
socjologii i innych dyscyplin", a w jego braku (czyli dla osób z wykształceniem 
średnim) organizatorzy proponują zakwalifikowanie na kurs po sprawdzeniu wiedzy 
w trybie online. Organizatorzy szkolenia podają, że "absolwenci szkolenia będą mogli 
diagnozować i prowadzić terapię indywidualną, par i rodzin". Więcej informacji na 
stronie  PTP. 
 

b) Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  
w sprawie artykułu prof. Piotra Nowaka „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie 
powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe” zamieszczonego na łamach 
„Rzeczypospolitej’’ 5 stycznia 2017. 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu swoich 
członków wyraża niepokój i zbulwersowanie poglądami wyrażonymi w artykule, a 
dotyczącymi osób niepełnosprawnych i cierpiących na różnego typu zaburzenia 
rozwojowe i psychiczne. Więcej informacji na stronie  PTP. 
 

c) Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie przedstawiania  
w mediach osób z zaburzeniami psychicznymi.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem obserwuje tendencję  
do kreowania przez media negatywnego wizerunku osób cierpiących na zaburzenia 
psychiczne. Stoimy na stanowisku, że tworzenie skrajnie zagrażającego stereotypu 
osoby psychicznie chorej sprzyja budowaniu barier, nietolerancji ze strony 
społeczeństwa oraz pogłębianiu cierpienia i wyobcowania osób chorych. Więcej 
informacji na stronie  PTP. 
 

d) Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego na temat zdrowia osób  
o orientacji homoseksualnej. 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne zdecydowanie popiera stanowisko 
Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie zdrowia osób o orientacji 
homoseksualnej. Szczególnego podkreślenia wymaga wskazanie negatywnych, 
społecznych konsekwencji szerzenia opinii sprzecznych z współczesną wiedzą na 
temat seksualności człowieka i kształtowanie uprzedzeń. Więcej informacji na stronie 
 PTP. 
 

e) Uwagi do rozporządzeń Ministra Zdrowia - świadczenia gwarantowane szpitalne. 
 Zapraszamy do zapoznania się z uwagami PTP, które opublikowane zostały na 
stronach PTP. 

http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=678
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=678
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http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=661
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=659
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