POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
ODDZIAŁ KRAKOWSKI
INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ
30-348 KRAKÓW, UL. ŁOJASIEWICZA 4
www.ptp.krakow.pl
e-mail: ptp@ptp.krakow.pl
BIULETYN GRUDZIEŃ 2017
Redaktor: Krystian Barzykowski
kontakt e-mail: krystian.barzykowski@onet.pl
W imieniu Zarządu OK PTP
wszystkim Wam
oraz Waszym rodzinom
składam najwspanialsze życzenia
oraz życzę wielu sukcesów
w zbliżającym się 2018 roku
Przewodnicząca OK PTP
Anna Knobloch-Gala

SPIS TREŚCI
1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU ...................................................................... 2
2. UWAGA: WERYFIKACJA CZŁONKOSTWA.................................................................... 2
3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE........................................................................................... 3
4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2018 ................................................................... 3
5. ZAPOWIEDŹ NOWEJ STRONY ODDZIAŁU OK PTP ...................................................... 4
6. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PSYCHOLOGA ................................................................................................................. 4
7. KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW – REAKTYWACJA .................................................. 4
8. LIST OTWARTY W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW ............ 5
9. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW ......................................... 5
10. STUDIA PODYPLOMOWE „PSYCHOGERIATRIA Z ELEMENTAMI
NEUROPSYCHOLOGII” .................................................................................................... 5
11. NOWA STRONA DOTYCZĄCA CERTYFIKATU EUROPSY ............................................ 6
12. SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „DYLEMATY
ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”, KRAKÓW, 27-29.11.2017 R. .............................................. 6
13. SPRAWOZDANIE Z SESJI PANELOWEJ POŚWIĘCONEJ OPIECE NAPRZEMIENNEJ
ZORGANIZOWANEJ PODCZAS 36 KONGRESU PTP ......................................................... 8
14. SPRAWOZDANIE Z WARSZTATU „JAK DZIAŁA NOWY KODEKS ETYKI
ZAWODOWEJ?” ............................................................................................................ 10
15. POKONFERENCYJNE KONSULTACJE W SPRAWIE STANDARDÓW DIAGNOZY
PSYCHOLOGICZNEJ W EDUKACJI.................................................................................. 11
16. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: ........................................................... 11
1

1. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU
Spotkania
Zarządu
Oddziału
Krakowskiego PTP w drugim półroczu
2017 roku zaplanowane są, zazwyczaj,
na każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Spotykamy się w następujących
terminach: 11.12; 08.01.2018, 05.02;
12.03; 09.04; 14.05; 11.06.
Zachęcamy do kontaktu mailowego
oraz do odwiedzania naszej strony
internetowej, na której na bieżąco
informujemy o wszelkich zmianach.

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

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

2. UWAGA: WERYFIKACJA CZŁONKOSTWA
Szanowni Koleżanki i Koledzy, Członkinie i Członkowie
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Za nami dwa lata kadencji Zarządu w obecnym składzie. Za rok kolejne wybory władz
Towarzystwa – lokalnych i ogólnopolskich. Już teraz, myśląc o Walnym Zgromadzeniu
Delegatów PTP jesienią 2018 roku, rozpoczynamy cykliczną weryfikację list
członkowskich.
Ustalenie aktualnej liczby członków pozwoli nam określić liczbę mandatów na Walne
Zgromadzenie, przysługujących członkom naszego Oddziału. Abyśmy mogli, jako
Oddział Krakowski, mieć nadal istotną ilość głosów, oraz realny wpływ na dalsze losy
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, potrzebujemy Waszej obecności
na listach, oraz na jesiennych wyborach Zarządu.
Weryfikacja list członkowskich, zgodnie ze statutem PTP, zobowiązuje nas
do “skreślenia przez Zarząd Oddziału w drodze uchwały, z powodu zalegania
z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata, po uprzednim
jednokrotnym upomnieniu”.
W najbliższych tygodniach będziemy wysyłać do Państwa informacje na temat
zaległości, kwalifikujących do skreślenia. Prosimy o kontakt ze Skarbnikiem
marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl w razie wątpliwości co do stanu swoich składek.
Przypominamy także, że po uzyskaniu praw emerytalnych przysługuje członkom
zwolnienie ze składek – konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Sekretarza
ds. Członkowskich tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl oraz Skarbnika Oddziału.
W razie trudności z uregulowaniem zaległości, zapraszamy do kontaktu z Zarządem
ptp@ptp.krakow.pl, aby ustalić termin i zasady spłaty. Zarząd Główny PTP oczekuje
od nas zweryfikowanych list członkowskich w kwietniu 2018 roku. Działający
aktywnie Zarząd Oddziału Krakowskiego wraz z sympatykami, obecnymi i przyszłymi
Delegatami, apeluje o poparcie i wzmocnienie siły naszego głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Możemy tam, w Waszym imieniu, decydować o kierunku, w jakim
całe Towarzystwo będzie zmierzało przez kolejną kadencję. Im więcej nas będzie,
tym większy nasz wpływ.
Marta Belka-Szmit
Skarbniczka
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
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3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Niniejszym informujemy, iż w nowej
kadencji Zarządu OK PTP na lata 20152018 sprawami członkowskimi zajmuje
się 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
otrzymywaniem
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".
Tomasz Orzechowski
Sekretarz ds. Członkowskich

4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2018
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Niniejszym informujemy, iż w nowej
kadencji Zarządu OK PTP na lata 20152018 sprawami finansowymi zajmuje
się Marta Belka-Szmit.
Aktualna składka roczna wynosi 100 zł
(studenci
50
zł).
Prosimy
o dokonywanie wpłat na rachunek
bankowy Oddziału Krakowskiego
o numerze:

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.

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

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

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

Obowiązek opłacania składek nie
dotyczy
emerytów
–
osoby
nabywające
takie
uprawnienia
prosimy
o przekazanie informacji o tym fakcie
do skarbniczki Oddziału Marty BelkiSzmit:
marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl

Marta Belka-Szmit
Skarbniczka OK PTP

5. ZAPOWIEDŹ NOWEJ STRONY ODDZIAŁU OK PTP
W najbliższym czasie planujemy zmienić wygląd strony internetowej OK PTP. Adres
internetowy strony pozostanie jednak bez zmian. W związku z tym, jeżeli
mają Państwo jakiekolwiek uwagi dotyczące tego, co powinno zostać poprawione
w nowej odsłonie – prosimy o ich przesłanie na adres: ptp@ptp.krakow.pl
Krystian Barzykowski
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP
6. ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
PSYCHOLOGA
Jak co roku planujemy uroczyście obchodzić Międzynarodowy Dzień Psychologa.
Z tej okazji zapraszamy na spotkanie towarzyskie połączone z mini-konferencją,
które odbędzie się 3ciego marca 2018 roku. Szczegóły spotkania przekażemy jeszcze
Państwu w styczniu. Już teraz zachęcamy do rezerwowania sobie tego marcowego
terminu.
Zarząd OK PTP
7. KOŁO MŁODYCH PSYCHOLOGÓW – REAKTYWACJA
Koło Młodych Psychologów działające przy OK PTP powstało w 2008 roku
z inicjatywy członków Zarządu OK PTP.
Jesteśmy grupą osób, których celem jest dbanie o rozwój i integrację środowiska
psychologów młodych stażem. Zamierzamy realizować nasz cel poprzez pomoc
OK PTP, organizowanie konferencji, szkoleń i spotkań z ekspertami w danych
dziedzinach psychologii.
Zachęcamy do współpracy młodych psychologów jak i studentów wyższych lat.
Więcej informacji pod adresem: kmp.ptp@gmail.com
Zachęcamy do kontaktu!
Katarzyna Głód
Oddział Krakowski PTP
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8. LIST OTWARTY W SPRAWIE STANDARDÓW KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW
Członkowie Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Dziekani i Dyrektorzy
instytutów prowadzących kształcenie w dyscyplinie psychologia wystosowali List
otwarty w sprawie podjęcia pilnych działań przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną dotyczących standardów kształcenia
w dyscyplinie psychologia, który został przekazany Ministrowi Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
List dostępny jest TUTAJ

9. OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW
Niniejszym informujemy,
iż ruszyła oficjalna strona internetowa niedawno
powstałego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

10.
STUDIA
PODYPLOMOWE
NEUROPSYCHOLOGII”

„PSYCHOGERIATRIA

Z

ELEMENTAMI

Medyczne Studium Kształcenia Podyplomowego UJ zaprasza psychologów na roczne
studia podyplomowe pt. „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii”. Celem
studiów jest przekazanie specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu
psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień neuropsychologicznych, przydatnych w pracy klinicznej i w opiece nad osobami starszymi.
Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący m. in. tematykę: bio-psychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów zdrowotnych: internistycznych, neurologicznych
i psychiatrycznych oraz neuropsychologiczne zagadnienia diagnostycznoterapeutyczne osób starszych, wybrane metody diagnozy oceny funkcji poznawczych
i rehabilitacji neuropsychologicznej. Szczególny nacisk położono na kształcenie
praktycznych umiejętności z wykorzystaniem analizy przypadków. Seminaria
i warsztaty prowadzone przez specjalistów psychologii klinicznej w zakresie
neuropsychologii umożliwią rozwijanie umiejętności przede wszystkim w zakresie
przeprowadzenia przesiewowych badań neuropsychologicznych, diagnozy
wybranych funkcji poznawczych oraz oceny uzyskanych wyników badania, a także
interpretacji ich wyników w kontekście bio-psycho-społecznej sytuacji osoby starszej.
Zapisy na kolejną edycję studiów, która rozpocznie się w lutym 2018 roku, prowadzi
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ przy ulicy Grzegórzeckiej 20
w Krakowie (te. 12 433 27 66, 12 433 27 67, email: studia.ckp@uj.edu.pl).
Więcej informacji o różnych kierunkach studiów
można znaleźć na stronie MCKP UJ: TUTAJ
Barbara Bętkowska-Korpała
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11. NOWA STRONA DOTYCZĄCA CERTYFIKATU EUROPSY
Zapraszamy na stronę polskojęzyczną dotyczącą Europejskiego Certyfikatu
Psychologa, która dostępna jest TUTAJ.
12. SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „DYLEMATY
ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”, KRAKÓW, 27-29.11.2017 R.
Konferencja została zorganizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tematem przewodnim
wydarzenia była etyka zawodu psychologa w różnych obszarach jego praktyki. Nie
zabrakło również dyskusji dotyczących nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego
Psychologa PTP.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się Uroczystym Otwarciem prowadzonym przez
o.prof. dr hab. Józefa Bremera SJ, o.prof. dr hab. Tomasza Homa SJ oraz prof. dr hab.
Adama Niemczyńskiego. Następnie prof. dr hab. Jerzy Brzeziński wygłosił wykład
dotyczący nadrzędności nakazów etycznych nad metodologicznymi w pracy
psychologa. Podczas kolejnego wystąpienia dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
zaprezentowała aspekty zarówno etyczne jak i prawne tajemnicy zawodowej
psychologa.
Po przerwie obiadowej rozpoczęła się dyskusja panelowa „Zarządzanie informacją”
prowadzona przez prof. dr hab. Krzysztofa Gierowskiego. Uczestnikami panelu byli:
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej
dr hab. Bernadetta Izydorczyk, Przewodnicząca PTP dr Małgorzata ToeplitzWiniewska, dr Maciej Bocheński, dr Alicja Czerederecka, mgr Anna BogatyńskaKucharska. Tematyka dyskusji obejmowała m.in. obszar tajemnicy zawodowej
psychologa czy warunki przekazywania przez niego informacji osobom trzecim, bądź
instytucjom. Na koniec dnia pierwszego miały miejsce dwa warsztaty oraz sesje
tematyczne. Zarówno warsztat pierwszy i drugi cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem uczestników. Problematykę religijności i duchowości
w psychoterapii poruszyli podczas warsztatu pierwszego prof. dr hab. Krzysztofa
Krajewski-Siuda oraz o. dr Jacek Prusak. Warsztat drugi „Kodeks Etyczno-Zawodowy
Psychologa w praktyce, czyli co klienci/pacjenci zarzucają psychologom (przypadki
naruszenia zasad etyki zawodowej, edukacja psychologów w zakresie etyki
zawodowej)”prowadzony był przez mgr Beatę Trojan (Sąd Koleżeński PTP).
Dokładnym opisem prowadzonych przez siebie zajęć pani mgr Beata Trojan podzieliła
się z ostatnim wydanym przez OK PTP Biuletynie, do którego przeczytania gorąco
zachęcam.
Sesję tematyczną, zatytułowaną „Etyka w praktyce psychologicznej” prowadziła mgr
Anna Bogatyńska-Kucharska. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Adam Tarnowski
z referatem „Etyka psychotechniki”, opowiadając o swojej pracy w dziedzinie
psychologii transportu, przedstawiając trudności natury etycznej jakie można
spotkać w tym obszarze. Dr hab. Tarnowski zaznaczał w swoim wystąpieniu wagę
odpowiedzialności wykonywanego zawodu i rzetelnej diagnozy. Następne
wystąpienie, mgr Jadwigi Kłodeckiej-Różalskiej dotyczyło pracy psychologa
sportowego. Pani magister z racji na swoje szerokie i cenne doświadczenie podzieliła
się z uczestnikami dylematami etycznym w tym obszarze prezentując również model
idealnej pracy ze sportowcem i jego trenerem. Na koniec mgr Urszula Turyna
w wystąpieniu „Obraz wart tysiąca słów… Zasada tajemnicy w psychoterapii dzieci”
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opowiedziała o swojej pracy psychoterapeuty dzieci, zaznaczając rolę poczucia
bezpieczeństwa w terapii dzieci. Pani magister opowiadała o wartości rysunku, który
jest swojego rodzaju językiem komunikacji dziecka. Mgr Turyna wielokrotnie
podkreślała intymny charakter takiego środka przekazu i jego znaczenie dla samego
dziecka. Zaakcentowała również rolę tajemnicy zawodowej w tym przypadku
i w kontakcie z rodzicami dziecka.
Dzień drugi konferencji rozpoczęła mgr Agnieszka Kapica Przewodnicząca Sądu
Koleżeńskiego PTP wykładem „Dylematy etyczne psychologów z perspektywy sądu
koleżeńskiego”. Kolejne wystąpienie prowadzili dr Katarzyna Sikora, mgr Anna
Bogatyńska- Kucharska oraz mgr Marcin Szafrański mówiąc o projekcie nowelizacji
Kodeksu Etyczno-Zawodowego PTP. Następnie miała miejsce dyskusja panelowa
dotycząca tematyki poruszanej na ww. wykładzie. Prowadziła ją dr Katarzyna Sikora,
a uczestnikami byli dr Małgorzata Steć, mgr Anna Bogatyńska-Kucharska, mgr Marcin
Szafrański. Podczas trwania dyskusji panelowej zarówno ze strony uczestników jak
i audytorium pojawiły się propozycje zmian oraz sugestie dotyczące nowelizacji
poszczególnych treści kodeksu. Dyskusja dotyczyła między innymi potrzeby ścisłej
operacjonalizacji stosowanych w nim pojęć oraz potrzeby uczynienia go bardziej
uniwersalnym z perspektywy wielości obszarów pracy psychologa.
W kolejnej części programu miały miejsce trzy symultanicznie trwające warsztaty
tematyczne. Warsztat dotyczący specyfiki pracy z osobą z innego kręgu kulturowego
oraz dylematów etycznych jakie można w tym obszarze spotkać prowadzili
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska oraz dr Adam Anczyk. W tym samym
czasie dr Małgorzata Steć przybliżała uczestnikom swojego warsztatu Konstancką
Metodę Dyskusji nad Dylematem. Ostatni z trzech warsztatów zatytułowany „Jak
działa nowy kodeks etyki zawodowej? Praktyczne zastosowanie zapisów projektu
nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów do rozstrzygania dylematów
etycznych” prowadziły dr Katarzyna Sikora oraz mgr Anna Bogatyńska-Kucharska.
Końcowymi punktami programu w dniu drugim były do wyboru sesja tematyczna
„Badania naukowe-etyka-dydaktyka-filozofia” prowadzona przez dr Jarosława
Kucharskiego, bądź druga część warsztatu prof. dr hab. Haliny GrzymałyMoszczyńskiej i dr Adama Anczyka. Na początku sesji tematycznej prof. dr hab.
Władysław Jacek Paluchowski wystąpił z referatem „Etyka zawodowa- wiedza czy
umiejętność? Z doświadczenia dydaktyka”. Podczas referatu zaznaczono potrzebę
rozwijania zarówno wiedzy jak i wrażliwości etycznej przyszłych psychologów. Prof.
dr hab. Paluchowski podzielił się swoim doświadczeniem dydaktyka i zaprezentował
własną metodę nauczania. Następnie dr hab. Piotr Duchliński przedstawił dyskusję
jako jedną z metod poznania w etyce. Dr Jarosław Kucharski zaprezentował
natomiast krytyczną ocenę Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologa, wnikliwie
analizując przykłady treści niejasnych i wymagających zmiany. Z kolei mgr Agnieszka
Orłowska zaprezentowała audytorium czym jest systematyczny przegląd literatury
naukowej (SPL), wskazała na jego wady i zalety, a przede wszystkim przydatność
w rzetelnym sprawdzaniu stanu obecnej wiedzy naukowej w danych obszarze.
Na koniec dr Tomasz Niemirowski wystąpił z referatem „Czym zastąpić postulat
neutralności światopoglądowej psychoterapeuty?”
W trzecim, ostatnim dniu konferencji prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
wygłosiła wykład „Nowe wyzwania etyczne w pracy psychologa wynikające
ze wzrastającej wielokulturowości polskiego społeczeństwa”. Następnie miała
miejsce dyskusja panelowa poświęcona tematyce usług psychologicznych
świadczonych drogą internetową. Prowadził ją mgr Marcin Szafrański, uczestnikami
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byli dr Anna Dyląg oraz dr Dariusz Parzelski. Dyskusja odnosiła się do zasadniczego
pytania czy należy świadczyć takie usługi. Zaznaczono potrzebę określenia
w znowelizowanej wersji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psycholog PTP granic –
co jest dozwolone w takiej formie świadczenia usług, a co powinno zostać
wykluczone. Ponadto, mgr Marcin Szafrański zaakcentował potrzebę stosowania
odpowiednich zabezpieczeń technicznych w sytuacji decydowania się na
prowadzenie praktyki drogą online. Przetoczył również przykłady ww. zabezpieczeń.
Po przerwie, prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz wystąpił z wykładem „Pluralizm
wartości i cele pomocy psychologicznej”. Następnie, o. dr Jacek Prusak SJ
w wystąpieniu „Sumienie po Freudzie” przedstawił problematykę pojęcia sumienie
głównie z perspektywy podejścia psychoanalitycznego. Podkreślił związek sumienia
z moralnością.
Uroczyste zamknięcie konferencji przeprowadził o. dr Jacek Prusak wraz
z przewodniczącą OK PTP dr Anną Knobloch-Gala, mgr Anną Bogatyńską-Kucharską
oraz dr Katarzyną Sikorą.
Zapraszamy do oglądania zdjęć z konferencji, które można znaleźć TUTAJ.
Katarzyna Głód
Oddział Krakowski PTP
13. SPRAWOZDANIE Z SESJI PANELOWEJ POŚWIĘCONEJ OPIECE NAPRZEMIENNEJ
ZORGANIZOWANEJ PODCZAS 36 KONGRESU PTP
W ostatnim dniu tegorocznego, 36. Kongresu Psychologicznego, 24 września 2017 r.
odbyła się sesja panelowa poświęcona opiece naprzemiennej. Takie określenie
przyjęło się w języku polskim w odniesieniu do prawnego uregulowania władzy
rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi po rozstaniu rodziców w taki sposób, że dziecko
naprzemiennie zamieszkuje z każdym z rodziców w równych odcinkach czasu. Zwykle
stosowany jest model symetryczny: tydzień (miesiąc) u jednego i tydzień (miesiąc)
u drugiego z rodziców.
Rozwiązanie to, zaczerpnięte z krajów zachodnich, budzi wiele kontrowersji, których
źródłem jest brak uporządkowanej wiedzy na temat czynników warunkujących jego
powodzenie. Zarówno rodzice ubiegający się o tę formę opieki nad dzieckiem, jak
i sądy rozstrzygające tę kwestię często odwołują się do pochopnych opinii, często
dostosowanych do egoistycznych oczekiwań wnioskodawcy i powołujących się
na wybiórczo przedstawiane wyniki zagranicznych badań naukowych.
Bardzo istotne jest zatem podjęcie otwartej dyskusji interdyscyplinarnej, która
pozwoli uporządkować wiedzę naukową na ten temat oraz doświadczenia (tak
pozytywne, jak i negatywne) wyniesione z zastosowania tego modelu wychowania
dzieci i zachęci do badań naukowych na polskim gruncie. Taki był cel sesji panelowej
prowadzonej przez dr Alicję Czerederecką. Zaprosiła ona do dyskusji 5 psychologów
i 1 prawnika, stykających się z tą problematyką z różnych perspektyw. Profesor
Marek Andrzejewski reprezentował naukowe środowisko prawnicze, ale także
doświadczenia praktyczne pracy z dziećmi, a główną tezą, którą prze było
przeniesienie punktu ciężkości w decydowaniu o kwestiach dotyczących wychowania
z prawników na specjalistów zajmujących się tą dziedziną (głównie psychologów
i pedagogów. Dr Magdalena Błażek i dr Aleksandra Lewandowska-Walter
reprezentujące organizatorów tegorocznego kongresu, odwoływały się zarówno
do doniesień naukowych, jak i doświadczenia opiniodawczego. Podobną, choć
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bardziej ukierunkowaną praktycznie opcję, przyjęła kierownik Opiniodawczego
Zespołu Sądowych Specjalistów w Toruniu, mgr Elżbieta Kuleszko. Z kolei
Przewodnicząca Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, dr Maria Kujawa,
skoncentrowała się na kwestiach ogólnorozwojowych i odwołała do teorii
przywiązania w bardziej współczesnym rozumieniu. Dr Magdalena Śniegulska
uzupełniła spojrzenie na opiekę naprzemienną perspektywą terapeutki rodzinnej.
Dyskusję rozpoczęto od próby uporządkowania definicji pojęć używanych w krajach
zachodnich, zwrócenia uwagi na rozmaity zakres rozwiązań prawnych
obowiązujących nie tylko w poszczególnych państwach, ale niejednokrotnie, także
w mniejszych jednostkach administracyjnych. Nieuwzględnianie tych różnic prowadzi
do nieporozumień i błędów metodologicznych, które pojawiają się
w podsumowaniach badań naukowych.
Uczestnicy dyskusji wyrazili brak satysfakcji, że w Polsce przyjęło się pojęcie „piecza/
opieka naprzemienna”, gdyż stawia potrzeby rodziców w centrum zainteresowania
i daje im pretekst do myślenia o wykonywaniu swoich obowiązków na przemian,
odmiennie od angielskiego pierwowzoru „joint custody” i jego odpowiedników
w innych językach zachodnich.
Dużo uwagi poświęcono psychologicznym warunkom niezbędnym do orzekania
opieki naprzemiennej. Za wykluczające zgodnie uznaje się dowody nadużyć lub
zaniedbań ze strony któregoś z rodziców. Uczestnicy dyskusji poparli ponadto
powszechny (choć niejednogłośny) pogląd wyrażany w literaturze przedmiotu,
że silny konflikt dotyczący kwestii wychowawczych (brak zaufania do byłego partnera
jako do rodzica – deprecjonowanie go, nieuwzględnianie jego zdania, brak przepływu
informacji dotyczących dziecka między rodzicami), w który angażowane jest dziecko,
także stanowi podstawę wykluczenia, a co najmniej niezwykle ostrożnego
rozważania tego modelu opieki. Do znaczących czynników sprzyjających ze strony
rodziców zalicza się: wysokie kompetencje wychowawcze do pełnienia samodzielnej
opieki (w tym brak uzależnień, poważnych objawów patologii psychicznej lub
społecznej); zaangażowanie rodzica w opiekę nad dzieckiem przed rozstaniem,
współpracę we wszystkich istotnych sprawach dziecka, zbieżność stylów
wychowawczych oraz dobre, pragmatycznie sformułowane porozumienie
rodzicielskie. Ze strony dziecka za najważniejsze uważa się więź dziecka z każdym
z rodziców, konieczność brania pod uwagę etapu jego rozwoju, indywidualną
zdolność dziecka do adaptacji (temperament, stan zdrowia); stopień akceptacji
takiego rozwiązania i związanego z nim trybu życia. Wśród czynników obiektywnych
wiodącą rolę odgrywa bliskość zamieszkania rodziców, umożliwiająca zachowanie
jednorodnego środowiska odniesienia.
Odrębne miejsce poświecono w dyskusji przykładom z praktyki ilustrującym zarówno
udane, jak i zakończone niepowodzeniem przypadki zastosowania opieki/pieczy
naprzemiennej.
Ostatnim punktem dyskusji było przedstawienie korzyści i zagrożeń związanych
z zastosowaniem tego modelu. Dyskutanci podkreślali, że zarówno doświadczenia
zawodowe, jak i doniesienia z badań porównawczych stanowią wskazówki
do rozważania konkretnych przypadków, jednak decydującą rolę pełni zawsze ich
niepowtarzalność wymagająca indywidualnego podejścia wszystkich specjalistów
zaangażowanych w pracę z rodziną.
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Wypada jedynie żałować, że szeroki zakres wyboru tematów kongresu, a zapewne
także fakt, że dyskusja odbyła się w ostatnim dniu, sprawiły, że bardzo nieliczna
grupa osób uczestniczyła w tym panelu. Wydaje się bowiem, że temat jest istotny nie
tylko dla biegłych sądowych, ale dla wszystkich praktyków i naukowców zajmujących
się problematyką rodziny, a także rozwoju i wychowania dzieci.
Alicja Czerederecka
14. SPRAWOZDANIE
ZAWODOWEJ?”

Z

WARSZTATU

„JAK

DZIAŁA

NOWY

KODEKS

ETYKI

Uczestnicy warsztatu pt. „Jak działa nowy kodeks etyki zawodowej? Praktyczne
zastosowanie zapisów projektu nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego
Psychologów do rozstrzygania dylematów etycznych” prowadzonego przez
dr Katarzynę Sikorę i mgr Annę Bogatyńską-Kucharską, zostali podzieleni na 4 grupy.
Prowadzące przedstawiły każdej z grup ten sam przypadek dylematu etycznego
w kontekście pracy psychologa diagnosty. Każda z grup miała za zadanie nazwać
problem etyczny występujący w przedstawionej sytuacji, ewentualny błąd
psychologa oraz przygotować propozycję rozwiązania dylematu i postępowania
diagnosty.
Jako pomoc w pracy uczestnicy otrzymali proponowany Projekt nowelizacji Kodeksu
Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP, do którego mieli się odnieść nazywając
napotkany dylemat etyczny i którym mieli posiłkować się w sytuacji problemu z jego
rozwiązaniem, bądź wskazać miejsce w proponowanym projekcie które traktuje
o przedstawionym dylemacie. Dodatkowo, otrzymano również „Schemat
podejmowania decyzji etycznych” w opracowaniu mgr Anny Bogatyńskiej Kucharskiej
i dr Katarzyny Marchewki.
Celem warsztatu było również określenie czy proponowany znowelizowany tekst
Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa pomaga w odpowiedzeniu sobie
na następujące pytania:
•
Czy wiem, od czego zacząć rozstrzyganie dylematu?
•
Czy wiem, jakie kroki po kolei mam podjąć, rozstrzygając dylemat?
•
Czy potrafię wygenerować możliwe rozwiązania?
•
Czy mam narzędzie oceny poszczególnych rozwiązań?
•
Czy potrafię wdrożyć rozwiązanie?
•
Czy mam narzędzie, aby ocenić skutki takiego rozwiązania?
Warsztat miał pomóc także we wskazaniu ewentualnych braków w prezentowanym
projekcie i tym samym posłużyć się do jego rozwinięcia/sprostowania.
Przedstawiony kazus wywołał wśród uczestników żywą dyskusję i wysunięcie wielu
propozycji rozwiązań. Jednym z głównych zauważonych i omawianych dylematów
były granice pracy diagnosty oraz niezbędne kompetencje jakie powinien posiadać.
Każda grupa stworzyła własne rozwiązania i bardziej szczegółowe koncepcje
dylematów, co ukazuje mnogość interpretacji i działań na jakie napotykają
psychologowie w codziennej pracy. Zaangażowanie uczestników ukazało
mi niezwykle żywą wrażliwość etyczną, którą specjaliście kierują się na co dzień
w swoim postępowaniu.
Wrażliwość tę można również zauważyć w sposobie, w jaki rozstrzygano
wspomniane dylematy. Sami uczestnicy przyznali, że ich własne, osobiste
przemyślenia były punktem wyjścia do wyszukiwania rozwiązań problematycznych
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sytuacji, w dalszej perspektywie sięgano po proponowany znowelizowany tekst
Kodeksu. Podsumowanie warsztatu dotyczyło m.in. niezwykle istotnej roli
wrażliwości etycznej, na której można budować zapisy Kodeksu i która staje się dla
niego punktem wyjścia. W końcowym etapie padło również parę propozycji
wzbogacenia wspomnianego ww. projektu nowelizacji.
Katarzyna Głód
Oddział Krakowski PTP
15. POKONFERENCYJNE KONSULTACJE W SPRAWIE STANDARDÓW DIAGNOZY
PSYCHOLOGICZNEJ W EDUKACJI
Szanowni Państwo,
z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP w dn. 16-17.11.2017
r. na SWPS w Warszawie odbyła się konferencja pt.: „Dobre praktyki w diagnozie
psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”, która objęta była
patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W spotkaniu
wzięli udział dyrektorzy i psychologowie poradni psychologiczno-pedagogicznych
z całej Polski.
Zachęcamy wszystkich uczestników oraz tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tym
ważnym wydarzeniu, do wyrażenia swoich komentarzy dotyczących projektu
standardów prezentowanych i omawianych podczas konferencji.
link do ankiety dotyczącej standardów znajduje się TUTAJ
Zachęcamy też Państwa do wypełnienia formularza, w którym można umieszczać
uwagi dotyczące spraw kluczowych dla opracowania założeń do nowych regulacji
prawnych, nad którymi pracuje aktualnie w Ministerstwie powołany w tym celu
zespół. Informacje przekazane przez Państwa, po wstępnym opracowaniu, zostaną
przesłane do p. Elżbiety Neroj z Departamentu Wychowania i Kształcenia
Integracyjnego MEN, która podczas konferencji zadeklarowała gotowość
do przeanalizowania uwag od Państwa.
link do formularza znajduje się TUTAJ
Na Państwa uwagi wyrażone poprzez wypełnienie ankiety – czekamy do 20 grudnia
2017.
Beata Wójtowicz
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP
Przedstawiciel Sekcji na terenie Małopolski
16. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP:
a) Komunikat OZZP dotyczący ustaleń na spotkaniu Porozumienia Zawodów
Medycznych 6 listopada 2017
W dniu 6 listopada 2017 r. przedstawiciele OZZP, przewodniczący Sławomir
Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicką, reprezentowali związek na
spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie, które zakończyło się
przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie do zmian w ustawie o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
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Najistotniejszą dla środowiska psychologów zmianą w ustawie, która miałaby być
przedmiotem nowelizacji, jest wymienienie wśród grup zawodowych, których
dotyczy ustawa, także psychologa.
Psycholog został wymieniony w trzech rubrykach, zgodnie z kwalifikacjami, jakie
posiada, i odpowiednio do tych kwalifikacji zostały przypisane współczynniki pracy.
Za podstawię podziału psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia wg uzyskanych
kwalifikacji przyjęto - uwzględniając stanowisko Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego - kształcenie specjalizacyjne.
Zgodnie z tym kryterium gradacja współczynników jest następująca:
• Psycholog kliniczny posiadający specjalizację drugiego stopnia lub
specjalizację – 1,55
• Psycholog kliniczny posiadający specjalizację pierwszego stopnia -1,50
• Psychologii bez specjalizacji – 1,30.
Porozumienie Zawodów Medycznych postuluje także:
• Zmianę kwoty bazowej lub zmianę dynamiki wzrostu wynagrodzeń w
wypadku utrzymania kwoty bazowej 3900 zł. W drugim przypadku od
1 lipca 2018 r. wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 30% kwoty
stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym
określonym w ustawnie a wynagrodzeniem danego pracownika; od 1
lipca 2019 r. odpowiednio o kolejne 30%; od 1 lipca 2010 r.
odpowiednio o 10% i od 1 lipca 2021 r. o następne 10%.
• Określenie przez ustawodawcę źródła finansowania wzrostu
wynagrodzeń pracowników oraz wyodrębnienie środków na
wynagrodzenia z ogólnej puli ryczałtu lub kontraktu;
• Ustalenie terminu wydania zarządzenia przez pracodawcę;
• Objęcie ustawą wszystkich zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
• Zmianę tytułu tabeli na grupy zawodowe według kwalifikacji, a nie tak
jak dotychczas tytuł tabeli brzmiał : „Grupy zawodowe według
kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”.

b) Stanowisko PTP wobec akcji protestacyjnej psychologów
Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża poparcie dla psychologów,
którzy przyłączyli się do protestu Porozumienia Zawodów Medycznych. Warunki
pracy psychologów w placówkach ochrony zdrowia, brak czasu (a nawet warunków
lokalowych) na pracę z pacjentami, często uniemożliwiają sprostanie profesjonalnym
standardom. W trosce o dobro pacjentów oraz jakość usług psychologicznych
wspieramy działania zmierzające do zmian tej niekorzystnej sytuacji. Mamy
jednocześnie nadzieję, że obecna trudna sytuacja, niebezpieczna zarówno dla
pacjentów jak i osób świadczących usługi zdrowotne, w najbliższych dniach zostanie
pozytywne rozwiązana.
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c) List do Ministra Radziwiłła
Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-001 Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo
Psychologiczne oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zwracają się
z apelem i postulatem potwierdzenia zakwalifikowania usług psychologa
zatrudnionego w ochronie zdrowia (o statusie psychologa bez specjalizacji,
psychologa w trakcie specjalizacji oraz psychologa ze specjalizacją w dziedzinie
psychologii klinicznej), jako wykonującego zawód medyczny.
W związku z niejednolitą interpretacją pracodawców przepisów ustawy z dnia
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne (Dz.U.2017 poz. 1473), stwierdzamy,
że psycholog zatrudniony w systemie ochrony zdrowia zdefiniowany być powinien
jako pracownik przynależny do grupy zawodowej wykonującej zawód medyczny,
wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji, wskazany w odnośnej ustawie
w tabeli współczynników pracy pod numerem 5 (dla psychologa ze specjalizacją)
i pod numerem 6 (dla psychologa bez specjalizacji) oraz w taki sposób definiowany
i tak klasyfikowany w zapisach nowych aktów prawnych w przyszłości.
Zauważamy, iż zawód psychologa obejmuje, pod względem kompetencji
merytorycznych, znacząco szerszy zakres niż kompetencja psychologa zatrudnionego
w ochronie zdrowia a więc wykonującego zawód medyczny. Zgodnie z pismem
Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 roku postulowana przez nas interpretacja,
nie będzie zatem dotyczyć psychologów, których działania nie są związane z ochroną
zdrowia, a jedynie tych, których wspomniana opinia określa jako osoby
z wykształceniem psychologicznym biorące udział w wykonywaniu świadczeń
zdrowotnych. Osoby te zatem, zatrudnione w placówkach, o których mowa
w Ustawie z dn. 8 czerwca 2017, wykonują faktycznie zawód medyczny, będąc
uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń
zdrowotnych oraz legitymując się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie
medycyny.
Przywołane przepisy są często ignorowane przez pracodawców w służbie zdrowia,
dlatego zwracamy się o wydanie jednoznacznej opinii porządkującej wspomniany
obszar.
Z wyrazami szacunku
Konsultant Krajowy
Przewodniczący
w dziedzinie psychologii klinicznej
Zarządu Krajowego OZZP
/-/ dr. hab. Bernadetta Izydorczyk
/-/ mgr Sławomir Makowski

Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
/-/ dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
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