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1. WYBORY ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP – SPRAWOZDANIE 

Tegoroczne Walne Zebranie Oddziału Krakowskiego PTP odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego przy Al. Słowackiego w dniu 15 października 2018 r.  

Po zebraniu niezbędnego kworum, przedstawiono sprawozdanie z działalności 
Oddziału Krakowskiego z kadencji 2015-2018, w tym z działalności Koła Młodych 
Psychologów, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  
Po wysłuchaniu sprawozdań oraz dyskusji nad nimi, Walne Zgromadzenie udzieliło 
absolutorium ustępującemu Zarządowi.  

Następnie, przeprowadzono wybory władz OK PTP na kadencję 2018-2021. 
Przewodniczącą OK PTP została wybrana Pani Anna Knobloch-Gala, natomiast  
w skład Zarządu weszły następujące osoby (w kolejności: osoby funkcyjne  
a następnie w kolejności alfabetycznej): Magdalena Nitecka (Wice-przewodnicząca), 
Marta Belka-Szmit (Skarbniczka), Tomasz Orzechowski i Katarzyna Głód (Sekretarze 
ds. członkowskich), Beata Trojan (Protokolantka), Krystian Barzykowski 
(Administrator strony internetowej oraz Redaktor Biuletynu), Jerzy Korzewski, 
Magdalena Lorenc, Anna Walczak oraz Beata Wójtowicz. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszły: Barbara Chuchacz, Bogusława Liszka-Kisielewska, Iwona Łukasik, Maria 
Turcza oraz Alicja Zaremba. 

Jako ostatnie odbyło się głosowanie nad wyborem delegatów na Walne 
Zgromadzenie PTP. Wybrano w sumie 18 delegatek i delegatów: Krystian 
Barzykowski, Marta Belka-Szmit, Anna Bogatyńska-Kucharska, Maria Butscher, 
Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Anna Knobloch-Gala, Jerzy Korzewski, Katarzyna 
Krzemień, Bogusława Liszka-Kisielewska, Iwona Łukasik, Magdalena Nitecka, Tomasz 
Orzechowski, Katarzyna Sikora, Małgorzata Steć, Marcin Szafrański, Beata Trojan, 
Anna Walczak oraz Beata Wójtowicz. Osoby te reprezentowały Oddział Krakowski 
podczas Walnego Zgromadzenia PTP w Warszawie w dniach 30.11-02.12.18 

Zebranie zakończyło się wolnymi wnioskami, uwagami i pomysłami dla nowo 
wybranego Zarządu, które dotyczyły usprawnienia funkcjonowania Oddziału 
Krakowskiego PTP. Złożone zostały również gratulacje dla nowo wybranego Zarządu. 
Protokół z Walnego Zebrania Oddziału można znaleźć TUTAJ. 

Nowy Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
 
2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OK PTP W KADENCJI 2015-2018 

Niniejszym informujemy, iż sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w kadencji 2015-2018 zostało opublikowane na stronie 
internetowej Oddziału Krakowskiego PTP (sprawozdanie). 

Ustępujący Zarząd OK PTP  
w Kadencji 2015-2018 

  

http://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/12/protokol-z-Walnego-zebrania-Oddzialu-2018.pdf
http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2018-2021/
http://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/10/Sprawozdanie_OKPTP_2015-2018.pdf
http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2015-2018/
http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2015-2018/


  

3. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU OK PTP 
 
Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w 2019 roku 
zaplanowane są na każdy drugi 
poniedziałek miesiąca. 
Zebrania odbywają się o godz. 18.00  
w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ 
na ul. Łojasiewicza 4 w sali 
seminaryjnej nr 2.106 (II piętro). 
Spotykamy się w następujących 
terminach: 07.01.2019; 11.02; 11.03; 
08.04; 13.05; 10.06. 

Wszystkie osoby zainteresowane 
serdecznie zapraszamy do udziału  
w naszych spotkaniach. Zachęcamy 
także do kontaktu mailowego oraz 
odwiedzania strony internetowej,  
na której na bieżąco informujemy 
o ewentualnych zmianach.  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP

 

 

4. POZNAJ NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP 

Niniejszym informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału Krakowskiego 
PTP znajdują się notatki biograficzne wszystkich osób zasiadających obecnie  
w Zarządzie.  

Z tego też powodu zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami  
na nasz temat. Dowiedzą się Państwo dzięki temu, czym się zajmujemy, jakie  
są nasze zainteresowania oraz zdobędą Państwo informacje dotyczące naszych 
danych kontaktowych. Aktualny skład Zarządu można znaleźć na stronie 
internetowej TUTAJ. 

Proszę również zwrócić uwagę, iż autorki i autorzy materiałów umieszczonych 
w niniejszym Biuletynie są podpisani aktywnym linkiem. To znaczy, że kliknięcie  
w imię i nazwisko danej osoby przeniesie Państwa bezpośrednio na jej stronę 
internetową.  

Krystian Barzykowski 
Administrator strony internetowej 

 
 

 

5. PLANY ZARZĄDU OKPTP NA ROK 2019  

15 października br. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Krakowskiego PTP 
podczas którego została podsumowana praca  poprzedniego zarządu. Następnie 
odbyły się wybory Przewodniczącego oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Wybraliśmy także Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.  

Kolejny już raz, widząc jak mało osób dotarło na zebranie, zaczęłam 
zastanawiać się, w jaki sposób można zachęcić członków Oddziału Krakowskiego   
do bardziej aktywnego włączenia się w jego działalność. Z jednej strony  
na organizowane przez Zarząd Oddziału Krakowskiego konferencje każdorazowo 
dociera bardzo duża grup ludzi, z drugiej – gotowość pracy na rzecz środowiska 
podejmuje jedynie garstka.  A przecież praca w zarządzie oddziału to możliwość  
realnego wpływu na jego działalność i kierunki rozwoju... 

http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2018-2021/
http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2018-2021/
http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2018-2021/
http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2018-2021/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/


 

Zaleceniem Komisji Rewizyjnej OKPTP, a także Walnego Zebrania było 
rozszerzenie oferty form działalności OK. PTP o spotkania otwarte nie tylko dla 
psychologów, ale także innych grup zawodowych, jak również dla rodziców. 
Podkreślano konieczność kontynuacji spotkań integrujących środowisko 
psychologów. Nowy Zarząd przyjął powyższe uwagi z zainteresowaniem,  lecz 
również z obawą, czy uda się je zrealizować w nadchodzącej kadencji. Dlatego pisząc 
o planach na nadchodzący rok jeszcze raz chciałam Wszystkich Członków Oddziału 
zaprosić do współpracy przy organizacji konferencji i warsztatów.  Czekamy na 
pomysły, lecz przede wszystkim na osoby gotowe podjąć trud przygotowania 
konferencji i innych wydarzeń. Ze strony Zarządu gwarantujemy wsparcie 
organizacyjne.  

Natomiast jeśli chodzi o plany na rok 2019, to już w lutym chcieliśmy zaprosić  
na Międzynarodowy Dzień Psychologa do Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem  
na konferencję „Nasze 100 lat - czyli psychologia po upadku Królestwa Galicji  
i Lodomerii.” Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko okazja to poszerzenia naszej 
wiedzy na temat historii galicyjskiej psychologii, ale również możliwość, by w trakcie 
uroczystej kolacji,  spotkać się zarówno z dawnymi znajomymi, jak i nawiązać nowe 
„psychologiczne" znajomości.  

Na przełomie marca i kwietnia planujemy zorganizowanie konferencji 
poświęconej RODO w gabinecie psychologicznym oraz certyfikatowi  EUROPSY. 
Gotowość współpracy w organizacji tego wydarzenia wyraziła już Akademia 
Ignatianum w Krakowie, która zgodziła się udostępnić salę konferencyjną. Możemy 
również zdradzić, ze Przewodnicząca Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC) 
EUROPSY Prof. dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz wstępnie podjęła się 
wprowadzenia uczestników konferencji w tajniki Europejskiego Certyfikatu 
Psychologa.  

Kolejne planowane wydarzenia to w zasadzie stałe już punkty  
w konferencyjnej rzeczywistości Oddziału Krakowskiego. W maju już po raz piąty 
będziemy chcieli zaprosić na konferencję, którą współorganizujemy z Pracownią 
Testów Psychologicznych. Na razie nie możemy jeszcze podać dokładnego terminu 
ani tematu, jednak możemy być pewni, że program będzie ciekawy, a informacje  
bardzo praktyczne. 

Z kolei w czerwcu chcielibyśmy już po raz trzeci zorganizować Krakowską 
Konferencję Psychologii Klinicznej we współpracy z Małopolskim Konsultantem   
w dziedzinie Psychologii klinicznej dr Mirosławą Jawor. I tyle do wakacji. Tymczasem 
w październiku planujemy zorganizowanie konferencji dotyczącej sytuacji 
psychologicznej dzieci dwujęzycznych. Pomysł związany z tą tematyką pojawił się już 
dawno, gdyż w gabinetach psychologicznych coraz częściej spotykamy dzieci 
obcokrajowców lub z rodzin dwujęzycznych. Podczas konferencji chcielibyśmy także 
zająć się problemem dzieci powracających do Polski po dłuższym pobycie zagranicą. 

Warto wspomnieć, że do współorganizacji konferencji kolejny raz zaprosiła 
Oddział Krakowski Akademia Ignatianum w Krakowie. Głównym organizatorem  
z ramienia AIK tego wydarzenia naukowego jest Pani Prof. dr. hab. Maria Kielar-
Turska. Nową, lecz niezwykle istotną inicjatywą przy OKPTP jest stworzenie Grupy 
Diagnostów współpracujących z Ogólnopolską Sekcją Diagnozy Psychologicznej. 
Odsyłam tu do tekstu Beaty Wójtowicz, członka Zarządu Sekcji Diagnozy 
Psychologicznej, a od października również członka Zarządu Oddziału Krakowskiego.   



 

I chyba to już większość planów  Oddziału Krakowskiego na ten rok. 
Oczywiście oprócz tego czeka nas systematyczna, monotonna, lecz niezbędna praca 
związaną z przyjmowaniem nowych osób, zarządzaniem finansami oraz oczywiście  
z komunikacją z członkami oddziału.  Na koniec jeszcze raz w imieniu Zarządu OKPTP  
chciałam wszystkich członków Oddziału zaprosić do aktywnego włączenia się w jego 
działalność. 

Magdalen Nitecka 
Wiceprzewodnicząca OK PTP 

 
 

6. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PTP  
 

30 listopada – 2 grudnia 2018 r. były bardzo gorące dla Delegatów Oddziału 
Krakowskiego PTP uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu PTP w Ośrodku Fundacji 
ETOH w Warszawie. Przez trzy dni trwały burzliwe dyskusje na temat dalszej 
przyszłości Towarzystwa w gronie prawie 100 osób. Jednocześnie członkowie 
naszego OK PTP wytrwale i konsekwentnie walczyli o sfinalizowanie dyskusji  
na temat znowelizowanego Kodeksu Etycznego Psychologa przygotowanego przez 
Zespół Krakowski, co zakończyło się jego przyjęciem przez Delegatów. Pomimo 
kryzysowej sytuacji w dniu wyborów i rezygnacji z kandydowania  
na Przewodniczącego do ZG PTP prof. Adama Tarnowskiego, udało się wyłonić 
nowych kandydatów. Zdecydowana większość Delegatów opowiedziała się  
za doświadczonymi i sprawdzonymi już w pracy na rzecz Towarzystwa osobami. 
Nowo wybrani członkowie ZG PTP i Prezydium PTP zaproponowali obszary dalszych 
działań. Wskazywano przede wszystkim na potrzebę: 

✓ uporządkowania regulacji zawartych w Statucie PTP i regulaminach dla ich 
większej przejrzystości i koherencji dostosowując je do współczesnych 
wymagań, jakie stają przez psychologami, ukierunkowanie rozwoju 
Towarzystwa; 

✓ transparentności w komunikacji między członkami i władzami Towarzystwa, 
płynny przepływ informacji; 

✓ podjęcia dalszych prac nad Kodeksem Etyki Psychologa w zakresie 
opracowania szczegółowych Kodeksów dotyczących istotnych obszarów 
praktyki psychologicznej; 

✓ opracowywania i propagowania standardów dotyczących szczegółowych 
obszarów działań psychologa; 

✓ podejmowania działań promujących prace PTP poprzez kontakt z mediami, 
modernizację strony www PTP, redakcję Newsletter PTP; 

✓ zacieśnienia współpracy ZG PTP z sekcjami Towarzystwa, zwłaszcza  
w kwestiach merytorycznych;  

✓ edukowania społeczeństwa w zakresie ról pełnionych przez psychologa, jego 
zadań oraz kompetencji poprzez media; 

✓ podejmowania współpracy z stowarzyszeniami, związkami i innymi grupami 
specjalistów niebędących członkami Towarzystwa w celu pracy na rzecz 
środowiska (szczególnie lokalnego), edukację i przybliżanie zawodu 
psychologa dla wspólnego dobra; 

✓ kontynuacji wydawania przez PTP „Przeglądu Psychologicznego”; 

http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/magdalena-nitecka/


 

✓ dynamicznego i aktywnego zaangażowania w prace nad Ustawą o Zawodzie 
Psychologa i podjęcia ścisłej współpracy w tym zakresie ze stosowanymi 
Ministerstwami Rządu Polskiego; 

✓ zajęcia się sprawami zawodowymi psychologów różnych specjalności 
(zdrowia, edukacji, pracy), aby podnieść ich statut i komfort współpracy  
z odbiorcami; 

✓ propagowania i rozwijania współpracy międzynarodowej, promowania wśród 
praktyków certyfikatu EuroPsy; 

✓ podjęcia działań wspierających młodych psychologów w formie dostępu  
do certyfikowanych superwizorów różnych specjalności; 

✓ podjęcia działań mających na celu zwiększenie ilości zaangażowanych 
członków Towarzystwa i przyjmowanie nowych osób chętnych do współpracy 
oraz działań na rzecz propagowania psychologii; 

✓ czuwania nad etyką praktyki psychologicznej zwłaszcza w obszarze mediów. 
Miejmy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie te deklaracje. Z pewnością 
poprawiłoby to jakość i komfort pracy psychologa praktyka. Wydaje się, iż należy 
spojrzeć optymistycznie w przyszłość. Nie są nam obojętne kwestie etyczne naszego 
zawodu, wysoka jakość świadczonych usług odbiorcom, ciągłe podnoszenie 
kompetencji i adekwatna prezentacja w społeczeństwie. Wielkie i trudne emocje, 
jakie pojawiły się w czasie Walnego Zebrania Delegatów PTP świadczą o silnym 
zaangażowaniu wielu osób oraz o tym, że dobro polskiej psychologii leży nam na 
sercu. Mimo różnicy zdań i żywej wymianie poglądów potrafiliśmy zjednoczyć się i 
wspólnie wybrać nowe władze. Miejmy nadzieję, że poprowadzą nas do sukcesu i 
zrealizują deklarowane obietnice przy zaangażowaniu wszystkich członków Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. 

Beata Wójtowicz 
Delegatka Oddziału Krakowskiego PTP 

 
 

7. NOWE WŁADZE PTP - INFORMACJA  
 
W dniu wyborów Przewodniczącego PTP rezygnację ze swojej kandydatury złożył 
Adam Tarnowski, Wiceprzewodniczący PTP w kadencji 2015 – 2018 r.  
 
Podczas wyborów Przewodniczącego PTP zostało zgłoszonych trzech kandydatów  
w następującej kolejności: Marek Graczyk, Beata Trześniewska i Krystyna Teresa 
Panas. 

Przewodniczącą została Krystyna Terasa Panas, dotychczasowy skarbnik 
Towarzystwa. 

W tej kadencji Oddział Krakowski w Zarządzie Głównym będą reprezentowali:  
Jerzy Korzewski, Marcin Szafrański i Małgorzata Steć.  
 
Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  
Krystyna Teresa Panas (Lublin) Przewodnicząca PTP   
 
Zarząd Główny  
Waldemar Budziński (Gdańsk)     Wiceprzewodniczący PTP 
Jerzy Korzewski (Kraków)            Wiceprzewodniczący PTP                   



 

Maja Filipiak (Warszawa)     Skarbniczka PTP                           
Andrzej Kędzierski (Olsztyn)        Zastępca Sekretarza Generalnego                 
Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Olsztyn)         
Irena Leszczyńska (Gdańsk)                         
Andrzej Sękowski (Lublin)                              
Marcin Szafrański (Kraków)                             
Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Warszawa) Sekretarz Generalny 
Beata Trześniewska (Warszawa)                      
Agata Diec (Katowice)                                  
Marzanna Farnicka (Zielona Góra)             
Krzysztof Goliński (Olsztyn)                        
Michał Hoga (Piła)                                         
Marta Kutniewska-Kubik (Gdańsk)               
Dariusz Parzelski (Warszawa)                       
Małgorzata Przepióra-Kapusta (Opole)         
Małgorzata Steć (Kraków)                               
Martyna Szewczyk (Wrocław)                           
Joanna Więcek - Mika (Opole) 

Jerzy Korzewski 
Członek Zarządu OKPTP 

Wiceprzewodniczący PTP 
 
8. WŁADZE Z KRAKOWA 

Bardzo miło nam poinformować, że podczas Walnego Zgromadzenia 
Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zostały wybrane nowe władze 
Towarzystwa, w skład których weszli Delegatki i Delegaci z Krakowa.  

Do Zarządu Głównego PTP zostali wybrani – Jerzy Korzewski 
(Wiceprzewodniczący PTP), Marcin Szafrański oraz Małgorzata Steć. Reprezentację 
Oddział Krakowski posiada także w Sądzie Koleżeńskim II Instancji: Teresa Jaśkiewicz-
Obydzińska, Beata Wójtowicz oraz Beata Trojan.  

Wszystkim nowo wybranym członkom władz gratulujemy, jednocześnie 
ciesząc się z tak licznej grupy reprezentantów Oddziału Krakowskiego. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 
9. UWAGA: KODEKS ETYKI PSYCHOLOGA PTP  
 
W dniu 2.12.2018 Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego przyjęło nowy Kodeks Etyczny Psychologa. Jest to ważne 
wydarzenie dla całego środowiska psychologów w Polsce, szczególnie zaś dla 
krakowskiej psychologii, jako że projekt Kodeksu przygotowany został przez zespół 
wywodzący się z Krakowskiego Oddziału PTP w składzie: Anna Bogatyńska-
Kucharska, Katarzyna Sikora, Małgorzata Steć, Marcin Szafrański. Jest to wydarzenie 
ważne również dla Akademii Ignatianum – trzy osoby z czteroosobowego zespołu 
przygotowujące-go Kodeks: dr Katarzyna Sikora, dr Małgorzata Steć i mgr Anna 
Bogatyńska-Kucharska są zatrudnione w Katedrze Etyki Zawodu Psychologa  
w Instytucie Psychologii AIK.   

Walne Zgromadzenia Delegatów 30.11.2018r. pozytywnie zaopiniowało projekt 
wprowadzenia hierarchicznej struktury regulacji etycznych zamiast tworzenia 
jednego bardzo obszernego Kodeksu. Tym samym kontynuowane będą prace nad 

http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jerzy-korzewski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jerzy-korzewski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/beata-trojan/
http://ptp.krakow.pl/zarzad-ok-ptp-kadencja-2018-2021/


 

tworzeniem regulacji szczegółowych – kodeksów etycznych poświęconych 
określonym działaniom psychologicznym (m.in. diagnozie, poradnictwu itp.) oraz 
jeszcze bardziej szczegółowych standardów (np. poświęconych diagnozie dzieci). 
Gorąco zachęcamy Państwa do włączenia się w te prace poprzez tworzenie 
oddolnych zespołów ekspertów z danego obszaru przygotowujących szczegółowe 
zapisy. Z ramienia nowo wyłonionego Zarządu Głównego PTP chęć dalszych prac nad 
Kodeksem zadeklarowali: Małgorzata Steć, Marcin Szafrański, Małgorzata Toeplitz-
Winiewska.  

Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło także Uchwałę o zwołaniu w listopadzie 
2019r. jednodniowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które będzie 
zajmować się przede wszystkim regulacjami etycznymi naszego zawodu.  
Po wprowadzeniu szczegółowych kodeksów, Kodeks Etyczny przyjęty 2.12.2018 
będzie stanowił Kodeks nadrzędny wobec pozostałych regulacji etycznych. 

Anna Bogatyńska-Kucharska 
 
 
10. USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA – AKTUALIZACJA  
 
Jak pamiętamy, Ustawa o naszym zawodzie została uchwalona 8 czerwca 2001 roku, 
po okresie letargu weszła w życie 1 stycznia 2006 roku, ale do tej pory nie powstał 
ogólnopolski samorząd zawodowy psychologów. W 2013 roku w związku  
z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w treści ustawy w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej podjęto decyzje o stworzeniu nowej regulacji zawodu 
psychologa. W tym samym roku w tej sprawie przeprowadzone zostały drogą 
elektroniczną konsultacje społeczne (w środowisku psychologów i studentów 
psychologii oraz klientów zainteresowanych usługami psychologicznymi), których 
efektem było powstanie w lutym 2014 roku tzw. Białej Księgi.  

We wrześniu 2015 roku powstał Projekt założeń do nowej ustawy na bazie 
prowadzonych w MPiPS prac, wspólnie z przedstawicielami środowiska 
psychologów. W październiku 2015 PTP zgłosiło jeszcze Uwagi do założeń  
do ustawy. Założenia do ustawy oraz uwagi do nich przekazywane do MPiPS nigdy 
nie zostały opracowane i poddane dalszej pracy legislacyjnej. Wstępną wersję 
projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 
przygotowało w 2015 roku Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  

W styczniu 2016 Ministerstwo wstrzymało prace nad nową regulacją zawodu 
psychologa. Pomimo petycji i apeli środowiska psychologów Ministerstwo do dziś 
dnia analizuje dotychczas wykonane prace oraz porównuje z zaleceniami Komisji 
Europejskiej w sprawie przeglądu Zawodów Regulowanych. 

W maju 2017 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów nawiązał współpracę 
z PTP w sprawie ustawy o naszym zawodzie.  

W lipcu 2017 roku PTP złożyło Wstępny projekt ustawy o zawodzie w kancelarii 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W lipcu 2018 roku przekazało go do konsultacji OZZP. 

W dn. 22 września 2018 r. zostaje złożona przez Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Psychologów do p. Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Petycja nr 60 dotycząca wznowienia prac nad Ustawą o zawodzie psychologa  
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i samorządzie zawodowym psychologów. W dniu 7 grudnia 2018 r. OZZP otrzymuje 
od MRPiPS odpowiedź (z dn. 27 listopada 2018 r. i podpisaną przez sekretarza stanu 
Stanisława Szweda), w której poinformowano, że „w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Socjalnej rozpoczęły się prace związane z opracowaniem nowego projektu 
Ustawy o zawodzie psychologa, który będzie kompleksowo regulował wykonywanie 
tego zawodu i jednocześnie uchyli w całości nie funkcjonującą w praktyce Ustawę  
z dnia 8 czerwca 2001 r. a OZZP zostanie objęty procesem konsultacji, gdy projekt 
będzie przedmiotem opiniowania i konsultacji publicznych”.  

Odpowiedź MRPiPS, którą otrzymał OZZP, uznano za wielki sukces i światełko  
w tunelu. Posypały się gratulacje.  

Ja także życzę jak najlepiej naszej Ustawie i (jako kilkukadencyjny sędzia I Instancji 
Sądu Koleżeńskiego PTP i obecny sędzia Sądu II Instancji), wiem jak bardzo ta Ustawa 
jest potrzebna psychologom i osobom korzystającym z usług psychologów. 

Jako osoba, która brała od wielu lat brała udział w pracach nad Ustawą o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i była przedstawicielem 
Oddziału Krakowskiego PTP w Radzie Psychologów, (która przy ZG PTP zrzeszała 
przedstawicieli różnych środowisk psychologicznych i zajmowała się naszą Ustawą),  
z pewną dozą sceptycyzmu patrzę na entuzjazm wywołany odpowiedzią 
Ministerstwa.  

Niestety, odpowiedź MRPiPS jest bardzo ogólnikowa, nie zawiera żadnych konkretów 
(nie ma terminów spotkań, nie ma nazwisk osób odpowiedzialnych za kontakty  
ze środowiskiem psychologów). Jest tylko enigmatyczne, nieokreślone w czasie, 
zaproszenie OZZP do konsultacji, gdy nowy projekt ustawy, nad którym rozpoczęły 
się prace w Ministerstwie będzie przedmiotem opiniowania i konsultacji publicznych.  

Rodzi się pytanie, kto w Ministerstwie i z kim ten nowy projekt Ustawy 
przygotowuje? Co się dzieje z Wstępnym projektem ustawy przygotowanym przez 
PTP, który w lipcu 2018 r. został przekazany do konsultacji OZZP? Czy Ministerstwo 
opiera się na tym projekcie czy pisze własny ? 

Oby nasza ustawa nie podzieliła losu innych aktów prawnych pisanych na kolanie  
i nocą przegłosowywanych w Sejmie RP. 

Beata Trojan 
Członkini Zarządu OK PTP 

 
 

11. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PSYCHOLOGA – ZAPROSZENIE 

Dnia 23 lutego 2019r. planujemy kolejne spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Psychologa. W tym roku w związku z obchodami 100 lat 
naszej niepodległości proponujemy zagłębić się w rozważania historyczne. Może 
odrobina nostalgii na tematy odległe od problemów współczesnych i pogłębienie 
perspektywy pozwoli nam na zdrowy dystans do naszych obecnych problemów. 
Proponuję temat, który wydaje się trochę anachroniczny, ale od jakiegoś punktu 
chronologii trzeba jednak zacząć. 

Nasze 100 lat – czyli psychologia po upadku Królestwa Galicji i Lodomerii. 

http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/beata-trojan/


 

Rok 1918 oznaczał koniec wielkiej monarchii Habsburgów w obrębie której  
po kolejnych rozbiorach znajdowały się ziemie nieformalnie zwane Galicją wschodnią 
i zachodnią. Tereny te cieszyły się znaczną autonomią zarówno polityczną, jak  
i kulturalną i naukową. W tej sytuacji trudno rozpoczynać rozważania historyczne 
dotyczące psychologii od momentu formalnego pojawienia się Polski na mapach 
politycznych świata. Skoro jednak wszyscy, lub prawie wszyscy starają się wspominać 
100-lecie naszej niepodległości, to spróbujmy i my wspomnieć jak na naszych 
ziemiach obecna była myśl psychologiczna, jak pojawiały się inicjatywy i instytucje, 
które dały początek Katedrom i Instytutom Psychologii na Uniwersytetach.  

Problematyka psychologiczna pojawia się na zjazdach naukowych  
w towarzystwach lekarskich lub filozoficznych już pod koniec dziewiętnastego wieku. 
W początkach dwudziestego wieku pojawiają się pierwsze pracownie w których 
przeprowadzano badania, natomiast zasadnicze znaczenie dla rozwoju tej dyscypliny 
miały stowarzyszenia naukowe. W 1904 r. we Lwowie Kazimierz Twardowski zakłada 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, w którym działają aktywnie psycholodzy.  
W okresie poprzedzającym powstanie II Rzeczpospolitej w oddzielnych zaborach 
powstawały stowarzyszenia w których rozwijała się psychologia. Pierwsza pracownia 
psychologiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim powstaje w 1907 r. 

Warto wspomnieć o historycznych zmianach związanych z kolejnymi 
zmianami granic Polski po roku 1945 wskutek czego nastąpiła kolejna wielka migracja 
osób z Galicji wschodniej. W tym momencie jedynym uniwersytetem w tej części 
naszego kraju jest krakowski Uniwersytet Jagielloński. Dochodzimy tu do czasów, 
które niektórzy z nas pamiętają i warto wspomnienia te odświeżyć oraz zobaczyć jaką 
drogę przeszliśmy i gdzie zamierzamy podążać. Historia nasza to znacznie więcej niż 
pojawianie się nowych teorii, koncepcji oraz badań. Naszą historią są również  
(a może głównie) instytucje zajmujące się rozmaitymi problemami człowieka  
no i ważne osoby, które nadawały kierunek naszym działaniom. 

Program naszego spotkania jest jeszcze w trakcie tworzenia. Zapraszamy  
do współpracy wszystkich, którzy nie tylko pragną znaleźć swoje miejsce w naszej 
bogatej historii, ale chcą się podzielić z nami własnymi doświadczeniami. 

Anna Knobloch-Gala 
Przewodnicząca OK PTP 

 
12. ODDZIAŁ KRAKOWSKI I OGÓLNOPOLSKA SEKCJA DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ 
PTP – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
 Zgodnie z duchem Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 2018, Oddział Krakowski nawiązał ścisłą współpracę  
z Ogólnopolską Sekcją Diagnozy Psychologicznej PTP w celu promowania 
najwyższych standardów w diagnozie psychologicznej. Już wkrótce na stronie OK PTP 
powstanie nowa zakładka, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące Sekcji 
Diagnozy oraz inne ważne kwestie dla psychologa-diagnosty. Chcemy, aby była  
to nasza wspólna praca! Dlatego zamierzamy utworzyć przy OK PTP grupę osób, 
które chcą w sposób szczególny zająć się tym obszarem. Serdecznie zapraszamy 
zarówno doświadczonych diagnostów jak i tych, którzy stawiają pierwsze kroki na tej 
trudnej drodze.  

Grupa Diagnostów OK PTP ma być przede wszystkim wsparciem dla 
praktyków poprzez superwizje koleżeńskie, prace na rzecz propagowania 

http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/anna-knobloch-gala/


 

standardów w diagnozie, działania informacyjne zarówno dla profesjonalistów jak  
i odbiorców naszych usług. Wszystkich, którym bliski jest ten temat oraz 
zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: diagnoza.wojtowicz@gmail.com 
 

Jeszcze krótko o Sekcji Diagnozy… 
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP powstała w grudniu 2012 

roku i ma swoją siedzibę w Warszawie. Celem działalności Sekcji jest tworzenie oraz 
promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie diagnozowania. Najważniejszymi 
osiągnięciami Sekcji jest wypracowanie pierwszych w Polsce ogólnych Standardów 
diagnozy psychologicznej. Z inicjatywy Sekcji ukazała się publikacja, omawiająca 
Standardy oraz aktualne kwestie problematyki diagnostycznej, pt. Diagnoza 
psychologiczna: kompetencje i standardy. Zainicjowano prace nad tworzeniem 
wytycznych realizacji tych standardów w różnych obszarach praktyki psychologicznej.  
Opracowano: 

▪ Standardy diagnozy psychologicznej (2014) 
▪ Wskazówki realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu 

diagnostycznego w sprawach osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy w Polsce (2015) 

▪ Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych  
i opiekuńczych (2015) 

▪ Nowelizację Standardów diagnozy psychologicznej (2018) 
▪ Wytyczne realizacji standardów ogólnych w obszarze diagnostyki osób 

z niepełnosprawnościami (2018) 
▪ Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących 

w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (2018 r.) 
W trakcie opracowania są: 

▪ Standardy diagnozy w sporcie (prace od 2014 r.) 
▪ Wytyczne dotyczące realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu 

diagnostycznego w neuropsychologii (prace od 2015 r.) 
▪ Wskazówki dla diagnozy par i rodzin (prace od 2015 r.) 
▪ Wytyczne realizacji standardów ogólnych w obszarze diagnozy 

psychologicznej w sprawach karnych (powstanie zespołu w listopadzie 
2018 r.) 
Sekcja objęła swoim patronatem konferencje naukowe z szerszego cyklu 

Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania. Od 2017 r. w Warszawie 
organizowane są konferencje naukowe Diagnoza w praktyce psychologicznej  
na stałe powiązane z Sekcją Diagnozy. Ponadto Sekcja zorganizowała konferencję 
przeznaczoną dla dyrektorów i psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
pt. Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla 
poradni objętą patronatem Rzecznika Praw Dziecka, która odbyła się w 2017 r.  
na SWPS w Warszawie. W 2018 r. powołano zespół, który z ramienia Sekcji 
opracował propozycje zmian do projektu nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego 
Psychologa PTP. 

Więcej informacji na temat działań Sekcji Diagnozy można uzyskać na stronie: 
www.sekcjadiagnozy.wordpress.com 

Beata Wójtowicz 
Przedstawicielka Ogólnopolskiej Sekcji  

Diagnozy Psychologicznej PTP  
na terenie Małopolski 
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13. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI IV KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI 
DIAGNOSTYCZNEJ PT. „NOWE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE DO OCENY FUNKCJI 
POZNAWCZYCH I DIAGNOZY KLINICZNEJ” 

 
W dn. 21.05.2018 r. odbyła się już po raz czwarty Krakowska Konferencja 
Diagnostyczna zorganizowana przez Zarząd Krakowskiego Oddziału PTP wspólnie  
z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ nt. Nowe Narzędzia Diagnostyczne do Oceny 
Funkcji Poznawczych i Diagnozy Klinicznej. W całości była poświęcona nowym 
narzędziom diagnostycznym przygotowywanym przez Pracownię Testów 
Psychologicznych PTP w Warszawie. Prezentowano wybrane wyniki badań 
normalizacyjnych oraz projekty badawcze realizowane przez Pracownię.  

Prof. Anna Matczak i Joanna Stańczak przedstawiły prace związane  
z przygotowywaniem najnowszego Wechslera dla dzieci (WISC-V). Zaprezentowano 
nowe możliwości interpretacyjne w diagnozie intelektu oraz problemy jakie pojawiły 
się w czasie normalizacji testu. Nowe możliwości to przede wszystkim ocena 
zdolności intelektualnych według szerokiej gamy wskaźników pozwalających bardziej 
wnikliwie przyjrzeć się umiejętnościom badanego dziecka. Możliwe będzie 
testowanie hipotez dotyczących zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności  
w nauce poprzez analizę wybranych wskaźników. Podkreślano wagę jakościowej 
interpretacji popełnianych błędów oraz obserwacji zachowania w trakcie badania. 
Jednocześnie zwrócono uwagę na szereg problemów związanych z adaptacją 
kulturową. Wierne tłumaczenie testu nie jest możliwe i stawia przed 
normalizatorami nie lada wyzwanie. Zrodziło to zaniepokojenie słuchaczy, czy 
decyzje podejmowane przez Zespół Pracowni rzeczywiście oddają zamierzania 
autorów WISC-V. Ufamy jednak, że doświadczenie, transparentność oraz rzetelność 
prowadzonych prac zaowocuje wydaniem w 2020 r. WISC-V trafnie oceniającego 
poziom IQ polskich dzieci w wieku od 6 do 16 lat.  

Dr Aleksandra Jaworowska omówiła zastosowanie Skal Inteligencji i Rozwoju Dla 
Dzieci i Młodzieży (IDS-2) w diagnozie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie  
w stopniu lekkim i umiarkowanym. Test, który ma być dostępny w sprzedaży  
na przełomie roku 2018 i 2019, pozwala ocenić poziom inteligencji dla wieku  
od 5 do 20 lat na trzy sposoby w zależności od potrzeb diagnosty: IQ przesiewowy,  
IQ ogólny i IQ pełny. Związane jest to z ilością wykonanych testów (od 2 do 14). 
Wiąże się to przede wszystkim z czasem jaki trzeba poświęcić na badanie. IQ ogólne 
(7 testów) jest rekomendowane jako najbardziej trafne IQ określające możliwości 
osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Kolorowy Test Połączeń dla Dzieci (CCTT) do badania dzieci w wieku od 8 do 17 lat 
został zaprezentowany przez Joannę Stańczak. Pozwala on na badanie m.in. dzieci 
niepełnosprawnych słuchowo. Przestawiono wstępne wyniki z badań 
normalizacyjnych. 

Dr Emilia Wrocławska-Warchala i Joanna Niedziela omówiły grupę metod, które mają 
być dostępne w sprzedaży pod koniec 2019 r.: 

• System Diagnozy Dzieci i Młodzieży (SENA) - metoda diagnozy 
problemów emocjonalnych oraz behawioralnych dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 
Ocena może być dokonywana z perspektywy rodzica, nauczyciela jak i samego 



 

dziecka. Wydaje się być to cenne narzędzie pomocne w wielu dziedzinach psychologii 
bazujące na osiągnięciach psychologii rozwojowej i psychopatologii rozwojowej. 

• Inwentarz Stresu Rodzicielskiego (PSI-4) - wielowymiarowa metoda 
diagnozy stresu związanego z rolą rodzica dziecka w wieku od 0 do 11 lat. 

• Inwentarz Stresu Rodzicielskiego – Adolescenci (SIPA) - 
wielowymiarowa metoda diagnozy stresu związanego z rolą rodzica nastolatka (11-
18 lat). 

Narzędzia te mogą być pomocne w ocenie funkcjonowania dziecka, adolescenta oraz 
opiekuna w systemie rodzinnym. Pozwolą na szersze spojrzenie na korelacje 
zachodzące pomiędzy zachowaniem, przeżywanymi emocjami i przekonaniami 
poszczególnych członków rodziny. 

Na koniec dr Emila Wrocławska-Warchala omówiła Ustrukturalizowany Wywiad 
Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (SCID-5-PD), który 
pozwala na rozpoznawanie zaburzeń osobowości. Będzie on dostępny już  
w bieżącym roku. 

Przestawione metody spotkały się z dużym zainteresowaniem, zachęciły do dyskusji 
na stale powracający temat dotyczący rzetelności i trafności diagnozy 
psychologicznej. Możliwość wglądu w proces adaptacji testów, przedstawione 
spostrzeżenia osób czynnie zaangażowanych w prace nad przygotowaniem narzędzi 
oraz prezentacja metod z ich zaletami i ograniczeniami utwierdziły w przekonaniu,  
że diagnostą jest przede wszystkim psycholog. On decyduje o doborze narzędzi  
i zakresie interwencji, gdyż każdy przypadek jest nowym i niepowtarzalnym 
wyzwaniem. Ograniczenia ma każdy test, a obowiązkiem psychologa jest je poznać  
i uwzględniać. Tylko wieloaspektowe spojrzenie na problem, z szerokiej perspektywy, 
przy użyciu różnych metod, pozwala przybliżyć się do odpowiedzi na nurtujące nas 
pytania diagnostyczne. Żadna metoda nie zastąpi doświadczenia zdobywanego 
poprzez praktykę, ustawiczne kształcenie i krytyczną ocenę podejmowanych działań. 
Jednak możliwość korzystania z co raz szerszego wachlarza wystandaryzowanych, 
zaadaptowanych kulturowo testów z pewnością wspiera rzetelną i trafną diagnozę 
psychologiczną. Stąd z wielką niecierpliwością czekamy na zaprezentowane pozycje. 

Beata Wójtowicz 
Ogólnopolska Sekcja  

Diagnozy Psychologicznej PTP 
 
14. SPRAWOZDANIE Z TRÓJKONFERENCJI 2018 

 
W dniach 19-21 października br. odbyła się w Warszawie XIV Konferencja Trzech 
Sekcji (Sekcji Psychoterapii PTPsychologicznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin oraz 
Sekcji Naukowej Psychoterapii PTPsychiatrycznego). Tym razem organizację dzierżyła 
SNTR, a tematem przewodnim była „Władza w Psychoterapii”. 

W wystąpieniach plenarnych prelegenci poddawali refleksji istotę i pojęcie władzy 
oraz jej historię od czasów starożytnych aż po współczesne.  Przegląd ten był szeroki  
i inspirujący, od władzy przyznawanej bogom starożytnym, przez władzę kościelną, 
władzę przywódców światowych, uosabianą w pomnikach, które obalały rewolucje. 
Aż po naszą władzę – psychoterapeutów, którzy wiedzą i zrozumieniem zjawisk 
psychologicznych uzyskują przewagę nad odbiorcami psychoterapii. Asymetria 
psychoterapeutycznej relacji jest jednak tak oczywista, jak i złożona.  W czasach 



 

ponowoczesnych odpowiedzieć musimy sobie na wiele pytań, których dawniej nikt 
nie stawiał: czy więcej władzy leży po stronie mężczyzn, czy kobiet? rodziców, czy 
dzieci? tego, kto jest zdrowy, czy tego, kto dzierży objaw? tego, kto występuje 
wprost przeciwko systemowi, czy tego, który biernie wpadając w nurt zdarzeń, 
jednak wywołuje różnicę? A może wszystkimi nami władają emocje? Może 
nieświadome wybory, w których kryje się chęć wpływania na naszych klientów?  
Z jednej strony, mamy moc i władzę nadawania znaczeń zjawiskom i wydarzeniom, 
poprzez nazywanie ich. Z drugiej jednak, powinniśmy tę ekspercką wiedzę 
„zawieszać”, by z każdym odbiorcą od nowa konstruować cele, pozwalając  
mu zdecydować, co jest dla niego dobre. 

Wystąpienia i warsztaty, odnoszące się do szczegółowych i praktycznych kwestii, 
poruszały tak ciekawe wątki, jak np. kwestie władzy w małżeństwie, władzy 
rodzicielskiej, władzy przekazów transgeneracyjnych, władzy w relacji superwizyjnej, 
władzy dotyczącej wyboru metod czy czasu zakończenia terapii, a nawet decyzji  
o tym, czy ją podejmiemy… 

Wiele mieliśmy okazji do reflektowania tego, że umiejętne przekazywanie władzy 
pacjentom i klientom jest nieuniknione, jeśli chcemy być efektywni w pomaganiu. 

Marta Belka-Szmit 
Członkini Oddziału Krakowskiego 

Sekcja Psychoterapii PTP 

 

  
15. SPRAWOZDANIE Z II KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

 

W dn. 4 czerwca 2018 r. odbyła się II Krakowska Konferencja Psychologii Klinicznej 
zorganizowana przez Zarząd Krakowskiego Oddziału PTP pod patronatem 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej nt. Zaburzenia 
rozwojowe w biegu życia. Poruszono ważne tematy dotyczące obszarów pracy 
psychologa klinicznego. Między innymi przedstawiono wyniki badań prowadzonych 
na grupie nastolatek cierpiących na anoreksję. Czynniki socjokulturowe w obecnych 
czasach wydają się być najistotniejszym źródłem problemów z odżywaniem. Zmienia 
się także podejście do problemu uzależnienia. Wskazano, iż od DSM-5 musimy 
przyzwyczajać się do myślenia o uzależnieniu jako kontinuum. Rodzaje uzależnień są 
tak różnorodne, iż termin ten przestaje obejmować całość zagadnienia. Stąd obecnie 
obowiązującą terminologią jest zaburzenia używania. Ochronny parasol przed 
zaburzeniami używania od wczesnych lat stanowi niezmiennie bezpieczne 
przywiązanie i kontrola rodzicielska. Przedstawiono intersujące wyniki pracy metodą 
EEG biofeedback oraz zwrócono uwagę na funkcjonowanie osób z autyzmem i ADHD 
w dorosłości. Nie zabrakło też najnowszych doniesień z badań neuro-
psychologicznych. 

Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję Krakowskiej Konferencji 
Psychologii Klinicznej w 2019 r. 

Beata Wójtowicz 
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/


 

16. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
 
Niniejszym informujemy, iż w nowej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2018-
2021 sprawami członkowskimi 
zajmować się będzie również 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 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: 
ptp.oddzial.krakow@gmail.com 
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 
 

Tomasz Orzechowski 
Sekretarz ds. Członkowskich  

 

 

17. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2019  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Niniejszym informujemy, iż w nowej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2018-
2021 sprawami finansowymi 
zajmować się będzie również Marta 
Belka-Szmit. 

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

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875. 

UWAGA: Proszę wpłacać składki tylko 
na powyższy numer konta, tylko w ten 
sposób składka zostanie poprawnie 
przekazana do Oddziału Krakowskiego. 
 
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 

mailto:ptp.oddzial.krakow@gmail.com
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/tomasz-orzechowski/
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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 

 
 

18. KWESTIE FINANSOWE PORUSZONE PODCZAS ZJAZDU WALNEGO  
 

Z istotnych dla nas kwestii finansowych, Walne Zgromadzenie Delegatów rozważyło 
w tym roku dwie. 

Po pierwsze, została wybrana nowa Komisja Rewizyjna, w skład której weszły osoby 
obeznane z funkcjonowaniem innych stowarzyszeń. Zobowiązały się m. in. do 
wypracowania w trakcie trwania kadencji dobrych praktyk, które pozwolą jeszcze 
lepiej gospodarować finansami Towarzystwa, oraz być może naprawić kwestię 
naszych deficytów. 

Po drugie, Walne Zgromadzenie Delegatów przychyliło się do wniosku Oddziału 
Krakowskiego, by nie pobierać od Oddziałów opłaty za obsługę potrzebną przy 
organizacji lokalnych konferencji. Pozwoli nam to utrzymać na dotychczasowym, 
niskim poziomie opłaty konferencyjne dla naszych członków.  

Walne Zgromadzenie Delegatów nie rozważało tym razem kwestii podniesienia 
wysokości stawki, co jest trzecią dobrą wiadomością. Wysokość rocznej składki 
członkowskiej nadal wynosi 100 złotych. Przypominamy, że opłatę tą należy wpłacać 
na konto Oddziału, do którego się przynależy. Wykorzystamy ją na organizację 
ciekawych wydarzeń lokalnych. 

Marta Belka-Szmit 
Skarbniczka OK PTP 

 
 
19. LISTA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH 

Niniejszym informujemy, że na stronie konsultantów ds. psychologii klinicznej 
znajduje się lista psychologów klinicznych. Więcej informacji dostępna TUTAJ. 
 
 

mailto:marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/skladki/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/skladki/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
http://psychologia-konsultanci.pl/?page_id=1199
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20. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO EKSPERTA (RP III WOS 1111.20.2018) 

Informujemy, że na stronie OK PTP znajdują się ogłoszenia o naborze na stanowisko 
eksperta. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ. 
 
 
21. KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP: 
 

a) Stanowisko PTP w sprawie psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży
 
Stanowisko PTP zostało przedłożone Ministerstwu Zdrowia w ustalonym dla 
konsultacji publicznej terminie i zostały wykorzystane w nim wszystkie nadesłane 
uwagi. 
 
Warszawa, 19 października 2018               
PTP 155/ZG/18 
 
Szanowna Pani 
Józefa Szczurek-Żelazko 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
 

Szanowna Pani Minister, 
 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w dniu 5 bm. otrzymało projekt rozporządzenia 
Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt został opublikowany na stronach 
rządowych kilka dni wcześniej, ale nie został przesłany Towarzystwu w wersji 
elektronicznej. W sytuacji kolegialnego opiniowania projektów skróciło  
to Towarzystwu okres pracy i utrudniło przygotowanie uwag do nowelizacji 
przepisów ważnych dla psychologów. Poniżej przedstawiamy uwagi ogólne  
do projektu, w załączniku – uwagi szczegółowe. 

Sądzimy, że wprowadzenie nowej specjalizacji w obszarze udzielania pomocy 
psychologicznej dzieciom i młodzieży wymaga głębszej refleksji gdyż może 
wprowadzać zamęt i nieporozumienia. Rozważyć należy, czy w ogóle nie powinna 
zostać wprowadzona odrębna specjalizacja z psychoterapii dorosłych i równolegle 
psychoterapia dzieci i młodzieży. Pozostaje też do wyjaśnienia kwestia psychoterapii 
rodzin i jej miejsca w tym systemie. Warto także zauważyć, iż istnieje, jako jedna  
z czterech podspecjalizacji, ścieżka kształcenia w psychologii klinicznej dziecka,  
w ramach specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna. Osoby kończące  
tę specjalizację są bardzo dobrze przygotowane do udzielania szeroko rozumianej 
pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom. Można rozważyć poszerzenie treści 
dotyczących psychoterapii w ramach istniejącego programu specjalizacji. Należałoby 
także rozszerzyć zatrudnienie specjalistów psychologii klinicznej dziecka  
w placówkach służby zdrowia. 

W projekcie wprowadzono pojęcie „psychoterapia kliniczna”, a więc określenie 
nigdzie w literaturze nieużywane i całkowicie nieczytelne. Nie wiadomo bowiem, 

http://ptp.krakow.pl/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-eksperta-rp-iii-wos-1111-20-2018/
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czym psychoterapia kliniczna miałaby się wyróżniać od psychoterapii w ogóle. 
Psychoterapia jest metodą oddziaływania terapeutycznego, a więc musi to być 
oddziaływanie zgodne z wiedzą kliniczną. Przyjęło się, że jako doprecyzowanie 
określenia psychoterapia podaje się nazwy szkół psychoterapeutycznych  
(np. psychoterapia analityczna), albo szczególną formę terapii (np. psychoterapia 
grupowa). Czym więc miałaby wyodrębniać się „psychoterapia kliniczna”? 

 
Szanowna Pani Minister, 

 
Będziemy wdzięczni za wykorzystanie poniższych uwag oraz deklarujemy gotowość 
do udziału w dalszych pracach nad projektem wprowadzenia nowej specjalizacji 
związanej z działaniami zawodowymi psychologów. 

 
Z poważaniem 

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska 
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

 
  

b) Ostrzeżenie dla psychologów 

Uwaga na „izbę” prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów  
i Terapeutów. Aktualnie nie ma samorządu zawodowego więc nie istnieją Izby  
o których mowa w Ustawie, ponieważ powinny one być powołane przez 
Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 
62. Ustawy). Niemniej osoba szukająca w Internecie danych o izbach (również nie 
wszyscy absolwenci studiów są przecież zorientowani) może trafić na stronę „izby” 
prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów. 
Stowarzyszenie promuje „izbę psychologów”. Jej status i zakres działania nie wynika 
jasno z przedstawionych materiałów, niemniej z całą pewnością osoba wstępująca 
do „izby” nie wypełnia tym samym warunków Ustawy i nie uzyskuje prawa do 
wykonywania zawodu. Jak wynika z materiałów zamieszczonych na stronie kandydat 
nie musi nawet mieć dyplomu psychologa. 
 

Szanowne Koleżanki,  
Szanowni Koledzy, 

Samorząd Zawodowy, powołanie Izb Regionalnych i Krajowej to wciąż nierozwiązane 
kwestie. Istnienie ustawowego, ale nie działającego mechanizmu nie tylko nie 
ułatwia nam pracy zawodowej, ale również stwarza przestrzeń do nadużyć  
z pogranicza prawa. Pracodawca, chcący zatrudnić psychologa niekoniecznie zna 
historię sprawy Samorządu, toteż traktując z powagą zapisy Ustawy o Zawodzie 
Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r.  
(Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.) może próbować żądać od starającego się o pracę 
psychologa dokumentu poświadczającego wykonywanie zawodu, a zatem wpisania 
się do Izby Psychologów. 

http://www.ptp.org.pl/teksty/uwagi_psychoterapia.doc
http://www.ptp.org.pl/teksty/uwagi_psychoterapia.doc
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Naturalnie, aktualnie nie istnieją Izby o których mowa w Ustawie, ponieważ powinny 
one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie  
ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy). Niemniej osoba szukająca  
w Internecie danych o izbach (również nie wszyscy absolwenci studiów są przecież 
zorientowani) może trafić na stronę „izby” prowadzonej przez Polskie 
Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów.  

Powołując się na zarządzenie nr 2 z dnia 20 kwietnia 2006 r. Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej powołujące Komitet Organizacyjny Izb Psychologów, w skład którego 
istotnie (oprócz innych reprezentantów środowiska) wchodziła Przedstawicielka 
PSPT, Stowarzyszenie promuje „izbę psychologów”. Jej status i zakres działania nie 
wynika jasno z przedstawionych materiałów, niemniej z całą pewnością osoba 
wstępująca do „izby” nie wypełnia tym samym warunków Ustawy i nie uzyskuje 
prawa do wykonywania zawodu. Jak wynika z materiałów zamieszczonych na stronie 
kandydat nie musi nawet mieć dyplomu psychologa. 

W opinii Prezydium PTP używanie nazwy zastrzeżonej ustawowo, stanowi poważną 
dezinformację, mogącą skutkować niekorzystnym rozporządzeniem mieniem, czyli 
mówiąc wprost- wyciągnięciem znaczącej kwoty pieniędzy za zaświadczenie nie 
mające żadnych skutków prawnych.  

PTP i OZZP próbowały skontaktować się telefonicznie i mailowo z organizatorami 
zamieszania, niemniej nie przyniosło to skutku. KRS nie zawiera aktualnych danych  
o zarządzie podmiotów prowadzących wspomniane Stowarzyszenie (w tym „izbę”) 
ani policealnej „szkoły nauk psychologicznych” związanej z tą inicjatywą.  

Podsumowując- „izba psychologów” prowadzona przez PSPT nie ma nic wspólnego  
z Samorządem Zawodowym Psychologów. Osoby zapisujące się do „izby” nie 
uzyskują żadnego statusu, ani żadnych uprawnień związanych z wykonywaniem 
zawodu psychologa w rozumieniu polskich przepisów prawnych. 

Rozwiązaniem kompleksowym, zapobiegającym tego typu sytuacjom w przyszłości 
jest utworzenie Izby Krajowej i Izb Regionalnych, w kształcie przewidzianym Ustawą, 
do czego PTP dąży, współpracując ze wszystkimi którzy akceptują standardy 
wykształcenia i praktyki psychologicznej.  

c) Stanowisko PTP w sprawie najniższego wynagrodzenia 
 
Szanowna Pani 
Józefa Szczurek-Żelazko 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
  
Szanowna Pani Minister, 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła uwagi do projektu Ustawy  
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych z dnia 23.05.2018 roku. 
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              Stanowczo protestujemy przeciwko pomijaniu miejsca i roli psychologów  
w ochronie zdrowia. W proponowanych przepisach, po raz kolejny, nie uwzględniono 
licznej rzeszy psychologów, którzy zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia, 
współuczestniczą w świadczeniu usług zdrowotnych. 
              Można jedynie przypuszczać, że to właśnie przepis art. 2 w nowym, dodanym 
punkcie 4, dotyczy także psychologów. Psychologowie zatrudniani w podmiotach 
leczniczych wykonują specjalistyczną psychologiczną diagnostykę oraz różnorodne 
formy oddziaływań psychologicznych, a ich działalność profesjonalna ma istotne 
znaczenie dla przebiegu procesu leczniczego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie  
w licznych przepisach prawnych dotyczących świadczeń gwarantowanych, w których 
udział psychologa w oddziaływaniach wobec pacjentów, jest jednym z wymogów 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieporozumieniem byłoby więc traktowanie tej 
specjalistycznej, profesjonalnej pracy jako jedynie „…pozostającej w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” (punkt 3 projektu). 
 
Proponujemy następujące zmiany: 

1. uzupełnienie art. 2 o wyraźny zapis: psycholog zatrudniony w systemie 
ochrony zdrowia w podmiocie leczniczym jest pracownikiem przynależnym 
do grupy zawodowej wykonującej zawód medyczny wymagający wyższego 
wykształcenia.  
Uzasadnienie: 
Tylko takie wyraźne sformułowanie pozwoli wymienić psychologa i umieścić 
go w grupie 5 lub 6, ponieważ grupy te dotyczą pracowników wykonujących 
zawód medyczny, a nie będących lekarzami. Bez wskazania psychologa będzie 
on jedynie uznaniowo umieszczany w jednej z tych grup 5 lub 6, gdyż mimo 
swojego przygotowania i wykonywanych czynności, nie jest uznawany  
za wykonującego zawód medyczny w placówce leczniczej i może być też 
klasyfikowany w grupie 11, w sposób nieuzasadniony.  

2. Psychologowie zatrudnieni w systemie ochrony zdrowia powinni także zostać 
umieszczeni, jako odrębna kategoria, w załączniku ”Współczynniki pracy”,  
w którym obecnie ich nie ma. 

 
Uzasadnienie: 

Brak psychologów w grupach zawodowych wymienianych w załączniku dotyczącym 
„Współczynników pracy” powoduje szereg nieporozumień dotyczących ich miejsca  
w systemie organizacyjnym placówek leczniczych. Problem ten sygnalizowaliśmy  
w piśmie do Pana Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z dnia 27 października 
2017 r., a przedłożony projekt nie rozwiązuje go. Uzupełniając grupy zawodowe  
w załączniku trzeba wyróżnić trzy grupy wymaganych kwalifikacji psychologów, co 
jest zgodne z istniejącym obecnie zatrudnieniem psychologów w placówkach 
leczniczych: 

• psycholog ze specjalizacją w dziedzinie psychologia kliniczna; 
• psycholog z I stopniem specjalizacji lub po 2 latach szkolenia 

specjalizacyjnego; 
• psycholog bez specjalizacji.  

Zaproponowana w projekcie tabela współczynników pracy, jest naszym zdaniem 
krzywdząca dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ogólnopolski 
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Związek Zawodowy Psychologów, wspólnie z Porozumieniem Zawodów Medycznych, 
przedłożą propozycję nowych wskaźników. 
 

Szanowna Pani Minister, 
Proponowana nowelizacja Ustawy jest najlepszym momentem uregulowania 
prawnego i podkreślenia faktycznego i stałego miejsca psychologów w świadczeniu 
usług zdrowotnych. Wielokrotnie deklarowaliśmy gotowość do udziału w pracach 
nad regulacjami dotyczącymi działań zawodowych psychologów w ochronie zdrowia i 
będziemy wdzięczni za skorzystanie z naszej gotowości. 

Z poważaniem  
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska 

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
 
d) Komunikat o RODO 
 
Najważniejsza, na tę chwilę, informacja dla psychologów prowadzących własną 
działalność jest taka, żeby przed podjęciem jakichkolwiek usług psychologicznych, 
uzyskać zgodę zainteresowanych nimi, na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda 
na przetwarzanie danych musi być na piśmie i jest niezależna od zgody 
klienta/pacjenta na usługę psychologiczną, która jest zawierana w ramach kontraktu.  
Informacja o polityce prywatności w PTP znajduje się TUTAJ. 
 

http://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/12/Wskanowany-dokument-do-zamieszczenia-na-stronie-i-w-Biuletynie.-.pdf
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