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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: 14.09 

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

 

3. ZAPROSZENIE NA WYBORY ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO – OGŁOSZENIE  
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU 

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza  
na Walne Zebranie wyborcze w dniu 5 października 2015 r.  

Podczas zebrania będziemy wybierać Zarząd na następną kadencję oraz Delegatów 
na Walne Zgromadzenie PTP w Warszawie. 

Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatu w Krakowie,  
Al. Słowackiego 20 w następujących terminach: 

I termin – godz.17.00 

II termin – godz.17.30 

Porządek zebrania: 

1. 17.00 – Otwarcie zebrania, sprawdzenie kworum – w przypadku braku 
kworum w I terminie proponujemy przedstawienie informacji na temat stanu 
prac nad ustawa o zawodzie psychologa. 

2. 17.30 II termin.  Wybór przewodniczącego zebrania.  
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Krakowskiego PTP  

za okres upływającej kadencji, w tym sprawozdania z działalności Koła 
Młodych Psychologów oraz Koła Psychologów Seniorów. 

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
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4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Oddziału Krakowskiego PTP  
za okres upływającej kadencji. 

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego PTP 
za okres upływającej kadencji. 

6. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
9. Wybory: Przewodniczącego Zarządu, Członków Zarządu, Członków Komisji 

Rewizyjnej, Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów. 
10. Dyskusja, uwagi, pomysły i wolne wnioski dla nowego Zarządu. 
11. W przypadku rozpoczęcia zabrania w I terminie informacja o pracach nad 

Ustawą o Zawodzie Psychologa. 
12. Zalecenia dla delegatów na Walne Zgromadzenie PTP. 

 

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.  

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.  

 

Prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniami Zarządu. 

 

Przewodnicząca Zarządu  
Oddziału Krakowskiego PTP 

Anna Knobloch-Gala
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4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP  
W OKRESIE OD 12.10.2012–5.10.2015 r. 

Podczas ostatniej kadencji wybrany w dniu 12.10.2012 r. Zarząd odbył łącznie  
30 zebrań zwyczajnych w czasie których podejmowane były uchwały dotyczące 
spraw członkowskich, organizacji konferencji, spraw finansowych.  

W bieżącym roku Zarząd pracował w składzie pomniejszonym, gdyż z powodów 
osobistych w zebraniach nie mogła uczestniczyć Mariola Wereszka, Magdalena 
Lorenc oraz Krystian Barzykowski. Funkcję protokólanta przejęła Agnieszka Trela, 
obowiązki skarbnika podzielone zostały pomiędzy Annę Walczak i Przewodniczącą – 
Annę Knobloch-Galę. Krystian Barzykowski, który w ostatnim okresie przebywał  
na stypendium zagranicznym funkcje administratora strony internetowej i redaktora 
biuletynów pełnił bez przerwy.  

Sprawy członkowskie 

Sekretariat do spraw członkowskich prowadzi Magdalena Nitecka. Na początku 
obecnej kadencji w listopadzie 2012 roku Oddział Krakowski PTP liczył 417 osób – 
382 członków zwyczajnych i 35 nadzwyczajnych. 

Do czerwca 2015 roku przyjęto 84 nowych członków, w tym 63 zwyczajnych  
i 21 nadzwyczajnych. Reaktywowano członkostwo/anulowano skreślenie 6 członkom 
zwyczajnym. W trakcie trwania kadencji zmarło dwóch członków Oddziału.  
W związku z otrzymaniem dyplomu magistra psychologii 5 osób zmieniło status 
członkowski z nadzwyczajnego na zwyczajny. 

W ramach weryfikacji list członkowskich w marcu i maju 2015 roku skreślono  
105 osób w tym 90 członków zwyczajnych i 15 nadzwyczajnych. 

Na chwilę obecną Oddział Krakowski PTP liczy 400 członków – 365 zwyczajnych  
i 35 nadzwyczajnych. 

Komunikacja z członkami 

Główną formą komunikacji z członkami naszego oddziału jest systematycznie 
aktualizowana strona internetowa, na której umieszczane są komunikaty i informacje 
dotyczące szkoleń i konferencji organizowanych przez różne Oddziały i Sekcje 
naszego Towarzystwa oraz inne instytucje. Administrator strony internetowej w tym 
celu szuka oraz zbiera na bieżąco informacje, które mogą być wartościowe oraz 
interesujące dla członków i członkiń Oddziału. Odpowiedzialny jest on również  
za utrzymanie funkcjonalności strony internetowej, dodawanie oraz usuwanie 
nowych osób do list mailingowych, którymi również zarządza. Dzięki temu możliwa 
jest skuteczna i płynna komunikacja między Zarządem a Członkami i Członkiniami. 
Strona internetowa zarządzana jest przez cały rok z wyłączeniem okresu 
wakacyjnego (lipiec-sierpień). 

Bezpośrednio do naszych członków rozsyłamy Biuletyny zawierające najważniejsze 
informacje o wydarzeniach dotyczących zarówno naszego oddziału, jak i całego 
Stowarzyszenia. Powołany przez Zarząd Redaktor Naczelny odpowiedzialny jest,  
z jednej strony, za zbieranie materiałów publikowanych w Biuletynie (również ich 
edycję, łamanie graficzne, korektę językowo-stylistyczną). Z drugiej strony, do jego 
zadania należy rozsyłanie zarówno wersji elektronicznej jak i papierowej. Zaproszenia 
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na organizowane konferencje są również rozsyłane indywidualnie – głównie drogą 
elektroniczna przez Administratora strony internetowej, a na życzenie członków nie 
posiadających dostępu do Internetu poczta tradycyjną.  Od początku naszej kadencji 
opracowaliśmy  8  biuletynów informacyjnych.  

Komunikacja z Zarządem odbywa się głównie poprzez pocztę elektroniczną.  
Za obsługę oficjalnej skrzynki mailowej odpowiada Administrator strony 
internetowej, który poza jej serwisem odpowiedzialny jest za przesyłanie wiadomości 
bezpośrednio do osób z Zarządu, ale możliwa jest również droga tradycyjna poprzez 
pocztę oraz telefon.  Warto zwrócić uwagę na zgłaszane przez członków problemy 
związane z aspektami prawnymi wykonywanej przez nich pracy. Często są to prośby 
o rozmaite formy wsparcia. Niektóre wynikają z dezinformacji co do funkcjonowania 
(a raczej niefunkcjonowania) Ustawy i konieczności dodatkowego potwierdzania 
uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Zdarzają się również prośby  
o rekomendowanie psychologa przez osoby poszukujące usług psychologicznych, lub 
co gorsza, skargi na psychologów.  

Konferencje 

Oddział Krakowski w czasie mijającej kadencji, zorganizował następujące konferencje 
naukowe:  

1. Cykl konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa: 
a. 23 lutego 2013 r. temat konferencji: pt. „Dylematy Macierzyństwa”. 
b. 22 lutego 2014 r. – temat konferencji: pt. „Ojcostwo – ewolucja czy 

kryzys”. 
c. 21 lutego 2015 r. – temat konferencji: pt. „Problemy rodziny XXI wieku”. 

2. Konferencje Oddziału (przy współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej 
UJ): 
a. 23 maja 2014 r. pt. „Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa”. 
b. 15 czerwca 2015 r. pt. „Nowe metody diagnostyczne do badania dzieci  

i młodzieży” – prezentacja metod przez zespół pracowników Pracowni 
Testów Psychologicznych PTP.  

3. Konferencje organizowane przez Koło Seniorów OK PTP: 
a. 25 października 2013 r. – konferencja z okazji 110 rocznicy powołania 

Pracowni Psychologii Doświadczalnej na UJ przez Władysława Heinricha 
pt. „W stronę Psychologii Eksperymentalnej” zorganizowana wspólnie  
z  Instytutem Psychologii UJ i PAN. 

b. 23-24 kwietnia 2015 r. –  konferencja naukowa pt. „Starość – jak ją widzi 
psychologia”  organizowana z Instytutem Psychologii Akademii 
Ignatianum oraz Komisją Nauk Psychologicznych PAN . 

c. Koło seniorów organizowało również spotkania poświęcone ciekawym 
pozycjom książkowym, co zostało wykazane w szczegółowym 
sprawozdaniu Koła. 

4. Konferencje organizowane przez Koło Młodych: 
a. Na uwagę zasługuje aktywność naszego Koła Młodych Psychologów, które 

podejmuje działalność zarówno w zakresie promocji PTP, jak i w zakresie 
profilaktyki społecznej. Działalność ta jest osobno opisana w dalszej części 
Biuletynu. 

5. Konferencje współorganizowane z innymi stowarzyszeniami: 
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a. 3 czerwca 2013 r. miała miejsce  konferencja pt. „Młody człowiek wobec 
pracy, wyzysku i bezrobocia” – organizacja z Towarzystwem Fides  
et Ratio, PAU i Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie. 

6. Udział w XXXV Zjeździe Naukowym PTP w Bydgoszczy we wrześniu 2015 r.: 
a. Organizacja sympozjum 33:  „Macierzyństwo, ojcostwo, rodzina w okresie 

postmodernizmu”. 
b. Członkowie Zarządu brali również udział w sympozjach z własnymi 

referatami. 

Finanse 

Pełne sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione przez skarbniczkę Magda 
Lorenc po sporządzeniu bieżących raportów finansowych. 

Propozycje wniosków do pracy w przyszłym zarządzie OK PTP. 

W związku z dużą liczbą członków Oddziału prace organizacyjne wymagają coraz 
więcej czasu. Dotyczy to tej części spraw członkowskich, które wymagają 
indywidualnych kontaktów oraz prace związane ze sprawozdawczością finansową. 
Proponuję podjęcie uchwały zezwalającej przyszłemu Zarządowi możliwość 
wynagradzania tej pracy członkom Zarządu. Mogą to być umowy o dzieło,  
na przykład kwartalne dla skarbnika po sporządzeniu raportu kwartalnego  
i stanowiące określony procent od składek członkowskich. Dla sekretarza d/s 
członkowskich może to być podobny sposób wynagrodzenia. Podobnym problemem 
jest przygotowanie dużych konferencji naukowych, które wymagają wielkiego 
nakładu pracy związanego z rejestracją uczestników i innymi zadaniami związanymi  
z organizacją tego rodzaju wydarzeń. 

Zarząd Oddziału OK PTP 
 

 

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PSYCHOLOGÓW SENIORÓW 

W kadencji 2013-2015 członkowie Koła Psychologów Seniorów przy OK PTP:  
Anna Turczyńska – przewodnicząca, Maria Kielar-Turska, Anna Knobloch-Gala,  
Janina Kisielewska-Abugeiseisa spotkali się 23 razy. Spotkania odbywały się 
przeważnie w poniedziałki, raz w miesiącu. W okresach przygotowań do konferencji 
odbywały się częściej. Koło Psychologów Seniorów we współpracy z Zarządem  
OK PTP było organizatorem dwóch dużych konferencji: 

1. W stronę psychologii eksperymentalnej – 110 rocznica Pracowni Psychologii 
Doświadczalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Konferencja odbyła się 23 
października 2013 w Auli Collegium Witkowskiego, była poświęcona pamięci 
Profesora Władysława Heinricha.  Wykłady przygotowane zostały przez 
wybitnych przedstawicieli psychologii krakowskiej, odbyły się również dwa 
warsztaty. 

2. Starość – jak ją widzi psychologia. Konferencja miała miejsce w dniach 23-24 
kwietnia 2015 r. w Akademii Ignatianum.  Czynny udział wzięli w niej 
psychologowie  
z różnych ośrodków akademickich z Polski oraz psychologowie z zagranicy 
specjalizujących się w tej problematyce. Niezmiernie interesujące wykłady 
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plenarne uzupełnione zostały krótkimi doniesieniami z obecnie 
prowadzonych prac naukowych z tego zakresu. 

Drugi rodzaj działalności Koła Psychologów Seniorów przy OK PTP to rozmowy  
z autorami interesujących książek oraz rozmowy o książkach, które później 
rekomendowałyśmy naszym Koleżankom i Kolegom. Przypomnę je kolejno: 

 W dniu 17 marca 2014 r. w Instytucie Psychologii przy Al. Mickiewicza odbyło się 
spotkanie z autorką biograficznej książki (rekomendowanej przez Koło 
Psychologów Seniorów przy OK PTP) o Sławomirze Mrożku pt. „Mrożek. Striptiz 
neurotyka” – Małgorzatą I. Niemczyńską (absolwentką komparastyki UJ oraz 
dziennikarką Gazety Wyborczej). 

 W dniu 12 maja 2014 r. przedstawiciele KPS wzięli udział w dyskusji na temat 
książki  Elżbiety Dryll zatytułowanej   "Wrastanie w kulturę. Transmisja narracji  
w wychowaniu rodzinnym". Spotkanie odbywało się w ramach seminarium 
doktorantów Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana 
Szumana. 

 16 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie z autorką publikacji pt. „Psychoterapia, 
to jest moja partia polityczna” – Mariolą Wereszką. 

 W listopadzie 2014 uczestniczyliśmy w seminarium doktorantów prowadzonym 
przez Profesor Marię Kielar-Turską, podczas którego rozmawiano o książce  
pt. „Stefan Szuman – Osobowość i charakter. 

 W dniu 15 czerwca 2015 w ramach seminarium mogliśmy uczestniczyć w dyskusji 
wokół książki Mileny Grackiej – Tomaszewskiej pt. „Drogi do macierzyństwa. 
Reprezentacja siebie i reprezentacja dziecka w umyśle kobiety jako podstawa 
macierzyństwa”. 

Książki rekomendowane przez nas: 

1) Hanna Pasterny: „Tandem w szkocką kratę”, 2) Katarzyna Schier: „Dorosłe  dzieci. 
Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie”, 3) Simon Baron-Cohen: 
„Teoria  zła. O empatii i genezie okrucieństwa”, 4) Danielle Quinodoz: „Starzenie się. 
Przygoda życia, które trwa” 

Przewodnicząca Koła Psychologów Seniorów 
Anna Turczyńska 

 
6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KMP W KADENCJI 2012/2013 

2012/2013 

 Stworzenie platformy wymiany informacji o KMP za pośrednictwem Facebook’a. 

 Współorganizacja konferencji  Oddziału. 

 Spotkania z psychologami – specjalistami różnych dziedzin. 

 Prelekcje połączone z pokazami filmowymi w tym udział w kampanii pt. „16 dni 
akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”. 

 Cykl spotkań ze studentami „Trening asertywności. 

2014/2015 

1. Zakończenie projektu bazy małopolskich ośrodków oferujących możliwość 
odbycia studenckich praktyk psychologicznych, którego efektem było 
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udostępnienie katalogu praktyk studentom Instytutu Psychologii UJ: 
http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Katalog_pra
ktyki.pdf 

2. 20.04-15.05.2015 – projekt „Kariera Psychologa”, cykl pięciu spotkań  
z psychologami praktykami, którzy przybliżyli studentom psychologii 
perspektywy pracy po ukończeniu studiów. W spotkaniach wzięło udział ok. 
100 studentów. 

Plan spotkań: 

 20.04 – dr n. hum. Mirosława Jawor, "Kształcenie i praca w psychologii 
klinicznej". 

 23.04 – Magdalena Michnowicz, Anna Pactwa i Piotr Mężyński, "Nowe drogi 
kariery - młodzi psycholodzy w pracy projektowej i start-upach" 

 07.05 – Agnieszka Bożek, "Coaching Rodzicielski - chwilowa moda czy odpowiedź 
na rzeczywiste potrzeby współczesnych rodziców?" 

 14.05 – dr Szymon Czapliński, “Psychologiczne determinanty zatrudnialności – 
czyli o (bez)sensie rozwijania się“ 

 15.05 – Dagna Skrzypińska i Monika Słodka (Centrum Poznawczo-Behawioralne 
Ad Rem), "Jak zostać terapeutą poznawczo-behawioralnym" 
 

3. 28.05.2015 – projekt warsztatów antydyskryminacyjnych i spotkanie 
upowszechniające raport z badań pt. "Dyskryminacja w szkole – obecność 
nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej  
w systemie edukacji formalnej w Polsce" zrealizowany przy współpracy  
z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej. 

Celem spotkania było przedstawienie wyników badań zrealizowanych przez 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, rekomendacji sformułowanych  
na podstawie badań oraz dyskusja o możliwych działaniach zapobiegających  
i reagujących na dyskryminację w szkole. 

Spotkanie zostało poprowadzone przez członkinię zespołu badawczego projektu – 
Joannę Grzymała-Moszczyńską, psycholożkę i trenerkę antydyskryminacyjną. 
Spotkanie składało się z prezentacji wyników raportu z dyskusją (1,5 godz.) oraz 
części warsztatowej poświęconej profilaktyce i reagowaniu na dyskryminację  
(1,5 godz.). 

Badanie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. "Dyskryminacja w szkole – 
obecność nieusprawiedliwiona" dotyczy zarówno zjawiska dyskryminacji w polskich 
szkołach, jak i możliwości reagowania na nią i przeciwdziałania nierównemu 
traktowaniu. W badaniu tym głos oddano osobom pracującym w polskim systemie 
edukacji – nauczycielkom i nauczycielom, a także uczennicom i uczniom, będącym 
podmiotem wszelkich oddziaływań. Osobną część poświęcono analizie danych 
dotyczących prowadzenia przez szkoły działań antydyskryminacyjnych, 
gromadzonych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Uzyskano zatem możliwie 
najpełniejszy obraz szkolnej codzienności w odniesieniu do zjawiska dyskryminacji, ze 
wszystkimi mocnymi stronami oraz obszarami wymagającymi wytężonej pracy 
antydyskryminacyjnej. Raport z badania został objęty honorowym patronatem 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. 

 
Przewodnicząca KMP przy OK PTP 

Malwina Dankiewicz 

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Katalog_praktyki.pdf
http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Katalog_praktyki.pdf
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7. SPRAWOZDANIE Z PRAC NAD NOWELIZACJĄ KODEKSU ETYCZNO-ZAWODOWEGO 
PSYCHOLOGA Z UDZIAŁEM GRUPY KOLEŻANEK I KOLEGÓW ODDZIAŁU 
KRAKOWSKIEG
 
Zarząd Główny oraz Sąd Koleżeński kontynuuje prace związane z nowelizacją 
Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Za pośrednictwem kol. Jerzego 
Korzewskiego w 2013 r. zaproponował współpracę w tym zakresie grupie koleżanek  
i kolegów z Krakowa w składzie: Krystian Barzykowski, Anna Bogatyńska-Kucharska, 
Daniel Dzida, Katarzyna Marchewka, Katarzyna Sikora. Pierwsze spotkanie grupy 
Oddziału Krakowskiego odbyło się w październiku 2013 r. Dyskutowano nad 
zakresem i porządkiem pracy. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje przemyślenia 
odnośnie potrzeby nowelizacji kodeksu i postulaty odnośnie trybu ewentualnych 
prac. Ustalono, że punktem wyjścia powinna być krytyczna lektura obecnej wersji 
Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w kontekście uregulowań 
międzynarodowych (EFPA Meta-Code of Ethics, Universal Declaration  
of EthicalPrinciples for Psychologists). Do tej pory: 
1. Poddano analizie 56 kodeksów etyczno-zawodowych środowisk 
psychologicznych. 
2. Na podstawie dostępnych raportów zapoznano się z trybem pracy komisji 
przygotowującej UDEPP, uznając je za źródło inspiracji w dalszej pracy. 
3. Opracowano kwestię dobra klienta jako kwestię podstawową dla etyki 
zawodu psychologa (K. Sikora). 
4. Opracowano kwestię neutralności światopoglądowej w psychoterapii  
(K. Marchewka, K. Sikora) 
5. Opracowano kwestię strategii rozstrzygania dylematów etyczno-zawodowych 
(A. Bogatyńska-Kucharska, K. Marchewka). 
W czerwcu 2015r. odbyło się spotkanie Przewodniczące ZG PTP Małgorzaty Toeplitz-
Winiewskiej oraz Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego I instancji Zuzanny Toeplitz  
z przedstawicielkami grupy Oddziału Krakowskiego, koleżankami: Anną Bogatyńską-
Kucharską, Katarzyną Marchewką i Katarzyną Sikorą. Podczas spotkania omówiono 
dalszy kierunek prac oraz sposób współpracy. Uzgodniono, że aktualne zapisy  
i struktura Kodeksu zostaną zachowane na tyle, na ile to możliwe, jednocześnie 
liczne kwestie wymagają uzupełnienia (np. zasady ogólne, kontrakt, zapisy 
antydyskryminacyjne) i zmian (np. język kodeksu – zaprzestanie używania wyłącznie 
form męskoosobowych). W listopadzie podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Towarzystwa zamierzamy przedstawić wstępny projekt struktury Kodeksu Etyczno-
Zawodowego. 
 

  Anna Bogatyńska-Kucharska,  
Katarzyna Marchewka,  

Katarzyna Sikora 
 
 
 
 
 
 


