Walne Zebranie
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
dn. 15 października 2018
Porządek Zebrania
1. godz. 17.00 – Otwarcie zebrania , sprawdzenie kworum – w przypadku braku
kworum w I terminie proponujemy przedstawienie informacji na temat regulacji
prawnych RODO w działalności PTP
2. godz. 17.30 – II termin Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Krakowskiego PTP za
okres upływającej kadencji
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego PK PTP za okres upływającej
kadencji
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej OK. 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 zebrania w terminie I informacja na temat
konsekwencji wprowadzenia RODO dla działalności PTP
12. Zalecenia dla delegatów na Walne Zgromadzenie PTP
1. Zebranie otworzyła przewodnicząca KO PTP A. Knobloch – Gala.
W związku z tym, że w I terminie nie było na sali obrad kworum, przedstawiła
informacje dotyczące tego, jak PTP jest przygotowane do ochrony naszych danych
osobowych zgodnie z RODO. (Zmiany są zgodne z naszą dotychczasową polityką
ochrony danych osobowych członków OK PTP. Zastanowimy się, co możemy jeszcze
zrobić, aby te dane jeszcze bardziej zabezpieczyć). Zaprezentowała „Klauzulę
obowiązku informacyjnego dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”. Zwróciła
uwagę na prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Mamy obowiązek
usunąć dane tej osoby, która chce być zapomniana w dokumentach PTP. Powiedziała
także, że OK PTP planuje zorganizowanie konferencji na temat RODO i jego skutków
dla psychologów.
Następnie zabrała głos wiceprzewodnicząca OK PTP M. Nitecka, która:
• Opowiedziała
o szkoleniu dot. RODO zorganizowanym przez Oddział
Warszawski PTP i poinformowała, że jest możliwość zaproszenia na naszą
konferencję prawnika dobrze orientującego się w nowych przepisach
związanych z RODO.
• oraz przedstawiła informacje o certyfikacie EuroPsy, który jest dostępny tylko
dla psychologów. Powiedziała także, gdzie tych informacji można szukać w
internecie.
2. II termin godz. 17.30

Wybór przewodniczącego zebrania
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W II terminie o godz. 17.30 na sali obrad obecne były 23 osoby.
Nastąpił w głosowaniu wybór przewodniczącego Zebrania Walnego OK PTP, którym
został wybrany J. Korzewski (22 głosami przy 1 wstrzymującym się).
Wybrano także protokolanta zebrania , którym została Beata Trojan (przyjęto 22
głosami przy 1 wstrzymującym się) oraz Komisję Skrutacyjną w składzie :
• Ola Lorenc - Steinmac,
• Grzegorz Łupak
• i Krystyna Zaręba
(20 głosami przy 3 wstrzymujących się).
J. Korzewski poprowadził Walne Zebranie OK PTP.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału Krakowskiego PTP za okres
upływającej kadencji.
Wszystkie sprawozdania z działalności naszego Oddziału zostały zamieszczone
na naszej stronie internetowej. Pisemna wersja tych sprawozdań jest dołączona
do protokołu.
Sprawozdanie z pracy Zarządu przedstawiła przewodnicząca A. Knobloch –
Gala. Zarząd początkowo pracował w 11 osobowym składzie, ale 1 osoba wystąpiła z
Zarządu. Ponadto dla 2 osób z Zarządu niedogodny był poniedziałkowy termin
zebrania : Nie uczestniczyli w pracach zarządu : M. Dankiewicz z przyczyn
zawodowych i M. Szafrański z przyczyn osobistych. Ale M. Szafrański razem z A.
Bogatyńską – Kucharską i K. Sikorą pracował nad nowelizacją Kodeksu Etyczno –
Zawodowego Psychologa.
Zarząd organizował różne wydarzenia i kolejne konferencje. Przewodnicząca A.
Knobloch – Gala doceniła pracę wszystkich członków Zarządu. M. Nitecka włożyła
dużo pracy w przygotowanie konferencji i wdrożenie T. Orzechowskiego do pracy
sekretarza ds. członkowskich. M. Belka – Szmit znakomicie wykonywała obowiązki
skarbnika. Wspierała ja nasza „analogowa skarbniczka”, którą była A. Walczak. B.
Trojan terminowo wywiązywała się z obowiązku protokołowania posiedzeń Zarządu.
Pomimo licznych służbowych podróży K. Barzykowski perfekcyjnie prowadził naszą
stronę internetową i redagował biuletyny. W tym roku dokonał unowocześnienia naszej
strony internetowej. T. Orzechowski, który w tej kadencji prowadził sekretariat
członkowski wywiązywał się rzetelnie ze swojej funkcji. J. Korzewski utrzymywał
kontakt z dr Mirosławą Jawor (wojewódzkim konsultantem ds. psychologii klinicznej) i
jako członek Prezydium ZG PTP informował nasz Zarząd o pracach ZG.
Przy organizacji konferencji niezwykle pomocni K. Głód i G. Łupak z Koła Młodych
Psychologów. K. Głód, która jest nieobecna dzisiaj na zebraniu z powodów rodzinnych,
przekazała pisemną zgodę na kandydowanie do Zarządu OK PTP.
Przewodnicząca A. Knobloch – Gala podkreśliła, że mamy duży oddział. Na nasze
konferencje przyjeżdżają osoby z innych oddziałów.
Wiceprzewodnicząca M. Nitecka przedstawiła sprawozdanie dot. zorganizowanych w
tej kadencji przez OK PTP konferencji:
• 3 Konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa, w których
uczestniczą osoby spoza naszego oddziału (luty 2016, luty 2017 i marzec 2018)
• Konferencja dotyczące etyki zawodowej psychologa współorganizowana z
Akademią Ignatianum oraz zespołem pracującym nad nowelizacją kodeksu
etycznego psychologa (listopad 2017)
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•

3 Konferencje diagnostyczne organizowane przy współpracy z Pracownią
Testów Psychologicznych PTP zw. Krakowską konferencją diagnostyczną
(czerwiec 2016, maj 2017 i maj 2018)
• Od 2017 r. powróciliśmy do tradycji konferencji klinicznych organizowanych
we współpracy z wojewódzkim konsultantem ds. psychologii klinicznej dr M.
Jawor (duży wkład pracy J. Korzewskiego)
• Konferencje organizowane we współpracy z krakowskimi uczelniami głównie
z Akademią Ignatianum i Uniwersytetem Pedagogicznym (kwiecień 2017,
czerwiec 2018)
Członkowie naszego Zarządu aktywnie uczestniczyli w 36 Kongresie Naukowym PTP
we wrześniu 2017 r. Gdańsku. Referaty wygłosili : M. Belka – Szmit, M. Nitecka, M.
Szafrański, J. Korzewski, T. Orzechowski, a B. Trojan przedstawiła warsztat.
Szczegółowa charakterystyka tych konferencji i aktywnych form uczestnictwa
członków naszego zarządu została opisana w dołączonym sprawozdaniu.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego PK PTP za okres upływającej kadencji
Skarbnik M. Belka-Szmit przedstawiła sprawozdanie podkreślając tendencję
rozwojową przychodów naszego Oddziału. Przychody ze składek wzrosły o 17 %, bo
składka jest wyższa.
Koszty konferencji są wyższe, bo zorganizowaliśmy w tej kadencji więcej konferencji.
Koszty za działalność informacyjną wzrosły o 33 %. Jest to związane z modernizacją
naszej strony internetowej. Zakończyliśmy kadencję z kwotą większą o 16 % w
stosunku do naszych funduszy.
Sprawozdanie skarbnika jest dołączone do protokołu.
6. G. Łupak przedstawił sprawozdanie z działalności KMP, które aktywnie
uczestniczyło w organizacji konferencji naszego Oddziału i przeprowadziło ankietę na
temat określenia możliwości rozwoju zawodowego młodych psychologów z obszaru
woj. małopolskiego.
7. Przedstawienie sprawozdania z pracy sekretariatu członkowskiego
T. Orzechowski przedstawił sprawozdanie z pracy sekretariatu członkowskiego.
Łączna liczba członków OK PTP wynosi 409 osób ( w tym 378 członków zwyczajnych
i 31 członków nadzwyczajnych). W obecnej kadencji przyjęto 50 nowych członków, (w
tym 42 zwyczajnych i 8 nadzwyczajnych) i było 19 reaktywacji. Natomiast ubyło 79
członków (74 skreślenia, 3 rezygnacje i 2 zmiany oddziału).
Po konferencjach następuje wzrost osób wstępujących do PTP.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej OK PTP za okres upływającej
kadencji
Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca KR OK PTP I. Łukasik
KR dokonała analizy działalności Zarządu OK PTP na podstawie sprawozdań, które
były udostępnione miesiąc wcześniej. Członkowie KR uczestniczyli w zebraniach
Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywały się regularnie. Omawiano sprawy
członkowskie, finansowe i działalność bieżącą. Protokoły były sporządzane na
bieżąco, chociaż były dostarczane do KR z opóźnieniem, zwłaszcza w 2017 roku.
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Uchwały Zarządu dot. wynagradzania członków Zarządu budziły i nadal budzą
wątpliwości wobec niejasnych uregulowań prawnych. Nowelizacja Ustawy ”Prawo o
stowarzyszeniach” dopuszcza wynagradzanie swoich członków, jeśli tak stanowi statut
stowarzyszenia.
Płynność załatwiania spraw członkowskich została zachowana.
Propozycja utworzenia strony na facebooku umożliwiłaby lepszą komunikację i
integracje członków.
Na podkreślenie zasługuje nowelizacja strony internetowej i wkład pracy K
Barzykowskiego.
Nastąpiła poprawa sytuacji finansowej OK PTP i na szczególne wyróżnienie zasługuje
praca skarbnika M. Belki – Szmit.
Podziw budzi duże zaangażowanie w organizowanie konferencji członków Zarządu, a
zwłaszcza M. Niteckiej.
Cieszy czynny udział członków Zarządu w Kongresie Naukowym PTP w Gdańsku w
2017 r. (wygłoszone tam referaty i warsztaty dotyczące etyki zawodowej i innych
ważnych dla psychologów tematów).
Proponuje się rozważenie rozszerzenia oferty form działalności OK. PTP o spotkania
otwarte nie tylko dla psychologów, ale innych grup zawodowych i dla rodziców oraz
kontynuację spotkań integrujących środowisko.
Wszystkie założenia statutowe i plany zostały zrealizowane.
KR wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
Następnie zabrała głos B. Kisielewska – Liszka z KR. Powiedziała, że na pochwalę
zasługuje to, że sprawozdania zostały z wyprzedzeniem umieszczone na stronie
internetowej Oddziału i każdy mógł się z nimi zapoznać.
Jesteśmy jedynym oddziałem którego stać na to by członkom zapłacić za dodatkowe
prace. Zapytała skąd taki skok w wydatkach w 2017 roku.
Odpowiedziała przewodnicząca A. Knobloch – Gala : Wydatki były związane z
założeniem stron konferencyjnych dla konferencji klinicznej i diagnostycznej. Sprzęt
biurowy i komputerowy został rozliczony w wydatkach administracyjnych, a nie w
działalności informacyjnej.
A. Walczak podziękowała Komisji Rewizyjnej za to, że uwzględniła rozbieżność
między Ustawą o stowarzyszeniach a statutem PTP w sprawie wynagradzania
członków Zarządu za prace niezwiązane z pełnioną funkcja.
Przewodnicząca A. Knobloch – Gala powiedziała, że wszystkie wydatki OK PTP były
konsultowane z księgową z ZG PTP. Dobrze by było, by był przepis formalny
statutowy, ale najgorszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie założenia takiego jak
Oddział w Rzeszowie, że jak są wątpliwości to „my nic nie robimy”.
Wypowiedział się także M. Szafrański (także członek GKR). Jego zdaniem
stowarzyszenie ma prawo zatrudniać. Ustawa też taką możliwość daje. Członkowie
zarządu lokalnego nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnione funkcje w zarządzie,
ale za dodatkową pracę (np. administrowanie strony internetowej i redagowanie
biuletynów). Wynagrodzenie dla K. Barzykowskiego jest niższe od kosztów, które
Oddział ponosiłby zatrudniając informatyka na wolnym rynku. Zgodził się z tym, że
uregulowania te powinny być uwzględnione w statucie i warto ten przepis wprowadzić
do naszego statutu.
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Przewodnicząca A. Knobloch – Gala zauważyła, że niewynagradzanie K.
Barzykowskiego za pracę związaną z administrowaniem naszej strony internetowej
byłoby nieetyczne.
A. Lorenc wyraziła uznanie dla Zarządu za działalność w mijającej kadencji. Podziwia
to co zrobiono do tej pory i zaproponowała rozszerzenie działań o formy otwarte.
A. Turczyńska przypomniała, że reaktywacja Oddziału Krakowskiego PTP nastąpiła
w 1993 r. Reaktywacji dokonali A. Niemczyński, A. Knobloch – Gala i A. Turczyńska.
Dzisiaj mija 25 lat od tej reaktywacji. Koło Młodych Psychologów powstało po
zorganizowanym w Krakowie Zjeździe PTP i działa do tej pory.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
Przewodniczący zebrania J. Korzewski ogłosił głosowanie nad absolutorium dla
ustępującego Zarządu.
Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium bez głosów sprzeciwu
(21 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się)
11. Wybory Przewodniczącego Zarządu OK PTP
Zgłoszono 1 kandydata : dr A. Knobloch – Galę
Odbyło się głosowanie
Oddano 23 ważne głosy, w tym 23 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Jednomyślnie dr Anna Knobloch – Gala została wybrana przewodniczącą Oddziału
Krakowskiego PTP na nową kadencję.
12. Wybory członków Zarządu OK PTP :
•
•

Zgłoszono 11 kandydatów spośród których należało dokonać wyboru 10 osób
poprzez skreślenie co najmniej 1 kandydata
Wyniki wyborów ogłoszone przez Komisję skrutacyjną :
1. M. Nitecka – 19 głosów
2. B. Trojan – 20 głosów
3. M. Belka – Szmit – 20 głosów
4. T. Orzechowski – 18 głosów
5. K. Barzykowski – 20 głosów
6. K. Głód – 19 głosów
7. A.Walczak – 18 głosów
8. J. Korzewski – 16 głosów
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9. M. Lorenc - 19 głosów
10. B. Wójtowicz – 15 głosów
11. K Krzemień – 13 głosów
Oddano 23 głosy, w tym 3 głosy nieważne (bo nie skreślono nikogo).
Z głosowania wynika, że p. K. Krzemień nie została wybrana do Zarządu.
Członkami zarządu zostali wybrani: K. Barzykowski, M. Belka – Szmit, K. Głód, J.
Korzewski, M. Lorenc, M. Nitecka, T. Orzechowski, B. Trojan, A. Walczak, B.
Wójtowicz.
13. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
•
•
•

Zgłoszono 5 kandydatów,
Odbyła się dyskusja dotycząca liczebności członków KR. Po głosie, że 5 osób
to za dużo A. Zaremba wycofała swoją kandydaturę. A. Walczak i A. Lorenc
przekonały A. Zarembę do ponownego wyrażenia zgody na kandydowanie.
W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów :
1. I. Łukasik – 23 głosy
2. B. Kisielewska – Liszka – 22 głosy
3. B. Chuchacz – 23 głosy
4. A. Zaremba – 23 głosy
5. M. Turcza – 23 głosy

14. Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów
Zgłoszono 18 kandydatów, którzy w wyniku głosowania otrzymali następujące
liczby głosów :
1. M. Belka-Szmit - 23 głosy
2. M. Nitecka – 23 głosy
3. B. Trojan – 23 głosy
4. T. Orzechowski – 23 głosy
5. B. Wójtowicz – 23 głosy
6. M. Butscher – 23 głosy
7. A. Knobloch – 23 głosy
8. A. Bogatyńska-Kucharska – 23 głosy
9. A. Walczak – 23 głosy
10. K. Barzykowski – 23 głosy
11. K. Sikora – 23 głosy
12. T. Jaśkiewicz- Obydzińska – 23 głosy
13. M. Szafrański – 23 głosy
14. J. Korzewski – 22 głosy
15. K. Krzemień – 23 głosy
16. I. Łukasik – 23 głosy
17. B.Liszka – Kisielewska – 23 głosy
18. M. Steć - 23 głosy
Wybrano18 delegatów na Walne Zgromadzenie PTP w Warszawie.
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15. Dyskusja, uwagi, pomysły i wolne wnioski dla nowego Zarządu OK PTP
Przewodniczący zebrania J. Korzewski otworzył dyskusję
15. B. Chuchacz zauważyła, że oprócz konferencji dla psychologów warto
organizować warsztaty dla psychologów, a także otwarte konferencje np.
warsztaty dla rodziców (np. jakie mają oczekiwania wobec psychologów,
nastolatek w obecnej rzeczywistości).
16. M. Belka – Szmit powiedziała, że można by zorganizować konferencję otwartą,
by uświadomić na co zwracać uwagę przy wyborze psychologa i terapeuty ze
względu na dużą liczbę osób pokrzywdzonych przez pseudopsychologów.
17. K. Zaręba przypomniała, że psychologowie kategorycznie żądają
wprowadzenia ustawy o zawodzie psychologa i poprosiła, by nowowybrany
Zarząd podjął działania w tym zakresie.
18. M. Szafrański zauważył, że wzór listy delegatów dostarczony z ZG PTP
zawiera dane, które są niezgodne z RODO (miejsce zatrudnienia)
19. Zdaniem M. Niteckiej GKR powinna omówić ten wzór wpisu na listę delegatów
na Walnym Zgromadzeniu.
20. A. Turczyńska powiedziała, że nigdy nie było dużej frekwencji na Walnym
Zebraniu naszego oddziału. Bardzo popiera pomysł założenia konta OK PTP
na Facebooku, by dotrzeć do młodych psychologów.
16. Zalecenia dla delegatów na Walne Zgromadzenie PTP
J. Korzewski podsumował zalecenia dla delegatów OK PTP na Walne
Zgromadzenie w Warszawie
1. Trzeba się zająć Ustawą o zawodzie psychologa
2. RODO
3. Kwestia wynagrodzenia dla członków zarządu za pracę niezwiązaną z
wykonywaną funkcją
4. Przy zatwierdzaniu programu Walnego Zgromadzenia trzeba zadbać o
właściwy czas przedstawienia sprawy nowelizacji KEZP
(M. Szafrański powiedział, że jeśli kwestia aktualizacji KEZP będzie
umieszczona w ostatnim dniu Walnego to złożą wniosek o zmianę
porządku obrad i będą bronić KEZP).
Po tych ustaleniach przewodniczący Walnego Zebrania OK PTP J. Korzewski
zamknął zebranie.
Protokołowała Beata Trojan
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