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============================ 

WAŻNE INFORMACJE 
I KOMUNIKATY ODDZIAŁU 

============================ 
1. HARMONOGRAM ORAZ FORMA SPOTKAŃ ZARZĄDU 

Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w pierwszym 
półroczu 2021 roku zaplanowane są, 
zazwyczaj, na każdy drugi poniedziałek 
miesiąca. 

W związku z bieżącą sytuacją 
epidemiczną zebrania odbywają się  
w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie  
z możliwością zdalnego udziału  
w zebraniu) i rozpoczynają się o godz. 
18.00. 

Spotykamy się w następujących 
terminach: 13 grudnia 2021, 

10.01.2022, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 
13.06. 

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

Serdecznie zapraszamy na zebrania 
online Zarządu OK PTP  
po wcześniejszym kontakcie mailowym 
  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

 
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO –  
PIERWSZE OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU ODDZIAŁU. 
 

Trudno w to uwierzyć, ale kadencja 
obecnego Zarządu Oddziału 
Krakowskiego dobiega końca w roku 
2021. W związku z tym, Zarząd  
w najbliższych miesiącach będzie 
przygotowywać się do rozpoczęcia 
kampanii wyborczej. 

Już teraz zachęcamy do oswajania się  
z myślą o zgłaszaniu swoich kandydatur 
oraz o włączeniu się do działań 
Zarządu.  

Przypominamy, iż do wyborów może 
stanąć każda osoba, która jest 
członkiem/członkinią zwyczajnym/ą 
Oddziału Krakowskiego.  

Zarząd wybierany jest raz na trzy lata. 
Jest to jedno z najważniejszych 
wydarzeń, które całkowicie 
determinuje sposób realizacji przez 
Oddział różnorodnych zadań, 
kluczowych dla krakowskiego 
środowiska psychologicznego. 

 

Już teraz zachęcamy do uczestniczenia 
w Walnym Zebraniu zarówno w roli 
wyborców, jak również w roli 
kandydatek/kandydatów do Władz 
Oddziału. Szczegółowe informacje 
będziemy przekazywać wkrótce. 

Jednocześnie informujemy, iż obecna 
sytuacja epidemiczna uniemożliwia 
organizację Zwyczajnego Walnego 
Zebrania Oddziału w trybie 
stacjonarnym. Będziemy Państwa 
informować na bieżąco o możliwym 
terminie, gdy tylko sytuacja 
epidemiczna na to pozwoli. W związku 
z tym, kadencja obecnie urzędującego 
Zarządu jest przedłużona do momentu 
organizacji Zwyczajnego Walnego 
Zebrania Oddziału.   

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 
z Odziałem. 

 

Redaktor Biuletynu OKPTP 
Krystian Barzykowski

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
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3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
Niniejszym informujemy, iż w bieżącej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2018-
2021 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 adres Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP, Instytut Psychologii 
Stosowanej ul. Łojasiewicza 4, 30-348, 
Kraków. Prosimy także o przesyłanie 
informacji dotyczących uzyskania 
dyplomu psychologa (dotyczy 
to członków nadzwyczajnych i wiąże się 
to ze zmianą statusu członkowskiego) 
oraz przejścia na emeryturę  

(co związane jest ze zwolnieniem  
z płacenia składek członkowskich). 

Osoby zainteresowane otrzy-
mywaniem Biuletynu Oddziału 
Krakowskiego PTP proszone  
są przesłanie maila do sekretarza 
ds. członkowskich kol. Tomasza 
Orzechowskiego: 
tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl  
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 

UWAGA: Zachęcamy do zapoznania się 
z dostosowaną do sytuacji epidemi-
cznej procedurą przystąpienia do 
OKPTP. Wytyczne znajdują się TUTAJ.  
 

Tomasz Orzechowski 
Sekretarz ds. Członkowskich  

 
 

 
4. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2021  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

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

Aktualna składka roczna wynosi 100 zł 
(osoby studiujące 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 
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 

http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:mb-s&Itemid=94
mailto:tomasz.orzechowski@ptp.krakow.pl
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jak-zostac-czlonkiem/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/tomasz-orzechowski/
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/tomasz-orzechowski/


 

4 

przez naszych członków składki 
pozwalają nam na długoterminowe 
planowanie wydatków, w tym na 
organizację ciekawych przedsięwzięć 
konferencyjnych, szkoleniowych oraz 
integracyjnych, które służą naszemu 
środowisku.  

Obowiązek opłacania składek nie 
dotyczy emerytów – osoby nabywające 
takie uprawnienia prosimy 

o przekazanie informacji na ten temat 
skarbniczce Oddziału pod adresem: 
marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl 

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

Marta Belka-Szmit 
SKARBNICZKA OK PTP   

 

 

 

5. WAŻNA INFORMACJA O WERYFIKACJI CZŁONKOSTWA 
 
Ze względu na kończącą się kadencję obecnego Zarządu OK PTP jesteśmy zobowiązani 
do dokonania weryfikacji listy członkiń i członków pod kątem ich aktywności.  
W związku z tym w ostatnim czasie rozesłane zostały maile i pisma do osób mających 

dwuletnie (i większe) zaległości w opłacaniu składek (zgodnie z Regulaminem Utraty 
Praw Członkowskich zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTP). Na zebraniu Zarządu 
Oddziału Krakowskiego będziemy zmuszeni podjąć uchwały o skreśleniu  
z listy członkiń i członków tych osób, które do końca roku nie uregulują zaległości lub 
nie skontaktują się z Zarządem w celu indywidualnego rozpatrzenia zaległości 
członkowskich. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek płacenia składek  
nie dotyczy emerytów, zatem osoby nabywające takie uprawnienia proszone  
są o poinformowanie o tym Zarządu Oddziału. 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które systematycznie opłacają składki 
członkowskie, jak również Koleżankom i Kolegom regulującym dotychczasowe swoje 
zaległości. 

  
Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marta.belka.szmit@ptp.krakow.pl
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2
http://www.ptp.krakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=2
http://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/marta-belka-szmit/
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://www.ptp.krakow.pl/attachments/article/74/regulamin%20utraty%20praw%20cz.JPG
http://www.ptp.krakow.pl/attachments/article/74/regulamin%20utraty%20praw%20cz.JPG
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6. LISTOPADOWA REFLEKSJA ZADUSZKOWA 

 
 

Anna Knobloch-Gala 
PRZEWODNICZĄCA OK PTP 

 
7. PAMIĘTAJMY I WSPOMINAJMY 

Zarząd Oddziału Krakowskiego zachęca do dzielenia się z koleżankami i kolegami 
Oddziału swoimi wspomnieniami o osobach związanych z Oddziałem Krakowskim.  
W tym celu na stronie Oddziału uruchomiona została zakładka „Pamiętamy  
i Wspominamy…” na której można publikować swoje wspomnienia o osobach  
z którymi szliśmy przez jakiś czas, a które już odeszły. W tym celu prosimy o przesyłanie 
notatek, wpisów, wspomnień do publikacji na adres mailowy Oddziału: 
ptp@ptp.krakow.pl z dopiskiem w tytule „Pamiętamy i Wspominamy”.  
Wpisy będziemy publikować w zakładce dedykowanej temu celowi. 

Redaktor Strony Internetowej OKPTP 
Krystian Barzykowski 

 
  

https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/anna-knobloch-gala/
https://ptp.krakow.pl/pamietamy/
https://ptp.krakow.pl/pamietamy/
mailto:ptp@ptp.krakow.pl
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/dr-krystian-barzykowski/
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8. EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA W POLSCE 

Certyfikat EuroPsy w Polsce ma na celu promowanie 
wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej przy zapewnieniu jednolitych 
standardów świadczeń. Jednocześnie wprowadza Europejski Rejestr Psychologów 
(https://www.europsy.eu/search-psychologist), który potwierdza kwalifikacje 
i doświadczenie zawodowe psychologa zgodnie z wymogami określonymi w tym 
dokumencie. Certyfikat jest przyznawany na 7 lat i może być odnawiany. Certyfikat 
EuroPsy może być przyznany osobie, która: 

• posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie  
co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy 
wymagane przez EFPA, 

• wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem 
doświadczonego psychologa, 

• złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad 
Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych 
kodeksów etyki. 

Więcej informacji nt. ogólnych założeń systemu EuroPsy jest dostępnych na stronie: 
http://europsy.info.pl/ogolne-zalozenia-systemu-europsy/ 

Od 2021 roku Certyfikat EuroPsy przyznawany jest wyłącznie psychologom 
z potwierdzonym odbyciem superwizji. Procedura przebiega w 5 krokach. Ważne jest 
jednak, aby przed rozpoczęciem stażu pod superwizją ustalić, czy uczelnia wydająca 
dyplom magisterski posiada Certyfikat Zgodności EuroPsy (dotyczy uzyskania dyplomu 
po 2015 r.). 

Procedura realizowana jest poprzez ścieżkę: 
1) dla doświadczonych praktyków: http://europsy.info.pl/sciezka-dla-

doswiadczonych-praktykow/, gdzie od superwizora nie wymaga się 
Certyfikatu EuroPsy; 

2) dla wstępujących w zawód psychologów, którzy uzyskali dyplom 
po 2017 r.: http://europsy.info.pl/sciezka-dla-wstepujacych-w-zawod-
psychologow/, gdzie konieczne jest realizowanie stażu wyłącznie pod 
opieką certyfikowanego superwizora EuroPsy. 

Od 1 czerwca 2018 roku realizowane są też procedury skierowane do uczelni wyższych 
potwierdzające zgodność programu studiów z kryteriami kształcenia 
psychologicznego EuroPsy (http://europsy.info.pl/dla-uczelni/). 

 
Beata Wójtowicz 

NAC – Krajowa Komisja Akredytacyjna 
 
Więcej informacji na stronach: 
Oddziału Krakowskiego PTP: https://ptp.krakow.pl/europsy-aktualnosci/ 
EuroPsy w Polsce: http://europsy.info.pl/ 
NAC Polska zaprasza do kontaktu: kontakt@europsy.pl 
 

  

https://www.europsy.eu/search-psychologist
http://europsy.info.pl/ogolne-zalozenia-systemu-europsy/
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-doswiadczonych-praktykow/
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-doswiadczonych-praktykow/
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-wstepujacych-w-zawod-psychologow/
http://europsy.info.pl/sciezka-dla-wstepujacych-w-zawod-psychologow/
http://europsy.info.pl/dla-uczelni/
https://ptp.krakow.pl/europsy-aktualnosci/
http://europsy.info.pl/
mailto:kontakt@europsy.pl
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============================ 

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI,  
WYBRANYCH SPOTKAŃ  

ORAZ POSIEDZEŃ ZARZĄDÓW 
============================ 

 

9. DZIAŁALNOŚĆ OKPTP W LATACH 2018-2021 

W najbliższych miesiącach Zarząd OK PTP udostępni na stronie internetowej 
sprawozdania ze swojej działalności w mijającej kadencji. Już teraz jednak 
informujemy, iż sprawozdania są w trakcie przygotowania a o ich publikacji będziemy 
informować w osobnym komunikacie. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 

 

10. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA OKPTP W 2021 ROKU 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP w roku 2021 zorganizował III KRAKOWSKĄ 
KONFERENCJĘ PSYCHOLOGII KLINICZNEJ – PSYCHOLOGIA KLINICZNA W PRAKTYCE 
pt. Dynamika rozumienia diagnozy psychopatologii pacjenta w procesie psychoterapii 
– współorganizowaną z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ, Szpitalem 
Uniwersyteckim UJ CM oraz z Konsultantem Wojewódzkim d.s. Psychologii Klinicznej 
w formie wideokonferencji w dn. 22 marca 2021 roku. 

Niestety z uwagi na ograniczenia związane z pandemią wirusa SARS-COV-2 nie udało 
się zrealizować planowanej VI KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI DIAGNOSTYCZNEJ – 
cyklicznej konferencji współorganizowanej z Pracownią Testów Psychologicznych 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

W tym roku po raz pierwszy też nie odbyła się cykliczna konferencja z okazji 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA, która była planowana w drugim 
kwartale roku 2021. Spotkania z okazji Dnia Psychologa miały dotąd zawsze wymiar 
szkoleniowo-towarzyski, dlatego liczyliśmy na zorganizowanie tego wydarzenia 
w formie stacjonarnej. Nie udało się to z powodu ograniczeń epidemiologicznych.  

W nowym roku 2022 r. chcemy kontynuować tradycję spotkań i w zależności  
od możliwości mamy nadzieję, że wydarzenie to odbędzie się w formie stacjonarnej, 
online lub hybrydowej. 

Zarząd Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 

 

11. AKTUALIZACJA INFORMACJI O PRACACH NAD NOWYM PROJEKTEM USTAWY O 
ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW 

Ostatni raz o Ustawie o zawodzie psychologa pisałam do naszego Biuletynu w 2018 r. 
Minęły kolejne lata i znowu, niestety bez nadmiernego entuzjazmu, przekazuję 
Państwu w miarę aktualne informacje o nowym projekcie Ustawy. Robię to jako 
osoba, która 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, (zrzeszającej przy ZG PTP przedstawicieli 
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różnych środowisk psychologicznych i zajmującej się naszą Ustawą), a obecnie jest 
jednym z przedstawicieli PTP uczestniczących w spotkaniach na temat Ustawy,  
do których Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zaprosił PTP.  

Na początek historyczne wspomnienie o losach Ustawy: Aktualnie obowiązująca 
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów została 
uchwalona 8 czerwca 2001 roku i po okresie letargu weszła w życie dopiero 1 stycznia 
2006 roku. Następnie miała miejsce nieudana próba utworzenia samorządu 
zawodowego psychologów, kilka razy próbowano uchylić istniejącą ustawę, a także 
powstał w 2007 roku projekt ustawy rezygnujący z powołania samorządu w ogóle. 
Nigdy nie powstały do obowiązującej ustawy przepisy wykonawcze i nie został 
skutecznie powołany samorząd zawodowy psychologów, w związku z czym nadal 
żaden psycholog w Polsce nie ma formalnie nadanego prawa wykonywania zawodu. 

W 2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podjęto decyzje o stworzeniu 
nowej regulacji zawodu psychologa. W tym samym roku w tej sprawie 
przeprowadzone zostały droga 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 prac 
prowadzonych w MPiPS, wspólnie z przedstawicielami środowiska psychologów. 
Założenia do nowej ustawy przekazane do Ministerstwa, ale nie zostały opracowane  
i poddane dalszej pracy legislacyjnej. Dlatego Polskie Towarzystwo Psychologiczne 
przygotowało w 2015 roku na bazie założeń do nowej ustawy, Wstępną wersję 
projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 
psychologów. W styczniu 2016 Ministerstwo całkowicie wstrzymało prace nad nową 
ustawą. Pomimo petycji i apeli środowiska psychologów Ministerstwo nie wznowiło 
prac przez ponad dwa lata.  

W tym czasie, w październiku 2016 roku, powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Psychologów, który rozpoczął intensywne działania na rzecz skutecznego 
wprowadzenia regulacji zawodu psychologa.  

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

W wyniku podjętych przez OZZP działań, m.in. publiczne złożenie petycji w sprawie 
ustawy w MRPiPS w listopadzie 2018 r Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej podjęło decyzję o wznowieniu prac nad nową regulacją prawną zawodu 
psychologa. 

W 2018 roku, równolegle do działań mających na celu doprowadzenie do wznowienia 
prac nad nową ustawą, OZZP prowadziło prace nad projektem drugich konsultacji 
społecznych, które miały na celu poznania aktualnych potrzeb środowiska 
psychologów dotyczących regulacji zawodu psychologa. W 2019 r. na podstawie 
zgłoszonych przez psychologów różnymi drogami sugestii, Zespół ds. Badań OZZP 
stworzył ankietę, w której zapytano środowisko psychologów o jego oczekiwania  
i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. W badaniu wzięło udział 4277 
psychologów z całej Polski i pracujących we wszystkich specjalnościach.   

W maju 2020 roku, Raport z badań został przekazany przez OZZP do MRPiPS jako 
opinia środowiska psychologów wyrażona w toku prac nad nową ustawą o zawodzie 
psychologa na temat istotnych zagadnień, które powinny znaleźć się w nowej ustawie 
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Raport ten został 
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również udostępniony opinii publicznej podczas konferencji prasowej oraz został 
opublikowany na stronie internetowej OZZP i w mediach społecznościowych. 

Z informacji przekazanych przez OZZP wynika, że cały okres od 2018 roku do teraz,  
to intensywne działania OZZP, bezpośrednie i lobbingowe – obfita korespondencja, 
liczne spotkania i działalność medialna -  mające na celu przyspieszenie prac nad nowa 
ustawą o zawodzie psychologa i zwiększenie świadomości  społecznej związanej  
z koniecznością regulacji tego ważnego zawodu zaufania publicznego. Wg prawników 
niemożliwa jest nowelizacja obowiązującej ustawy, ponieważ została ona uchwalona 
w 2001 r. czyli 3 lata przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i dlatego z założenia 
jest niezgodna z regulacjami unijnymi. Ponadto nigdy nie zostały do tej ustawy wydane 
rozporządzenia i nie został zorganizowany samorząd zawodowy psychologów. 

We wrześniu 2020 r. z inicjatywy OZZP jako strony społecznej, we współpracy  
z posłanką Panią Agnieszką Dziemianowicz-Bąk powstał Parlamentarny Zespół  
ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. W skład zespołu weszli posłowie 
różnych ugrupowań politycznych, prawnicy oraz przedstawiciele OZZP jako strona 
społeczna. (Przewodniczącą zespołu była posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,  
a członkami zespołu 5 posłów lewicy (Maciej Gdula, Katarzyna Kotula, Marek Rutka 
i Daria Glosek-Popiołek) oraz 2 posłów z innych ugrupowań (Marta Gołbik z Koalicji 
Obywatelskiej i Joanna Mucha z Polski 2050 Sz. Holowni). 

Od września do grudnia 2020 roku podczas posiedzeń Parlamentarnego Zespołu 
zostały wypracowane podstawowe założenia do projektu nowej ustawy o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Bazą do założeń były wnioski  
po analizie aktualnie obowiązującej ustawy, dotychczasowych projektów nowej 
ustawy, wyników raportu OZZP na temat ustawy z 2020 roku oraz ustaw i doświadczeń 
innych zawodów zaufania publicznego. W marcu 2021 zakończono pracę nad 
projektem nowej ustawy.  

15 marca 2021 roku na specjalnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu  
ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa został przedstawiony przez Klub 
Parlamentarny Lewicy projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele OZZP, 
przedstawiciele ministerstw: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz Rozwoju, Pracy  
i Technologii, a także posłowie i zainteresowane organizacje. Spotkanie rozpoczęło 
oficjalne konsultacje społeczne tego projektu. 

W ramach tych konsultacji, OZZP doceniając rolę PTP w pracach nad Ustawą o naszym 
zawodzie, zaprosił PTP do współpracy. Pierwsze wspólne spotkanie Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Psychologów i PTP dot. projektu nowej ustawy o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów odbyło się online 30 marca 2021 
r. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, w tym z ramienia PTP prof. Adam Biela (były 
poseł i senator zaangażowany od lat w prace nad ustawą), obecna przewodnicząca 
PTP dr Teresa Panas, była przewodnicząca PTP dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, dr 
Jerzy Korzewski obecny wiceprzewodniczący PTP i przekazująca Państwu te informacje 
Beata Trojan z Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP.  OZZP reprezentowali między 
innymi przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka i wiceprzewodniczący Sławomir 
Makowski. Kolejne spotkania konsultacyjne odbyły się online 13 kwietnia b.r. i 15 
czerwca b.r. Okazało się, że Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się na nadzór nad naszą 
Ustawą, dlatego Ustawa wróciła do Ministerstwa Pracy. 

Podsumowanie konsultacji odbyło się podczas kolejnego posiedzenia Zespołu 
Parlamentarnego 5 lipca 2021r. W tym posiedzeniu jako przedstawiciel PTP brała 
udział dr Małgorzata Winiewska-Toeplitz. Przedstawiono wówczas i zaakceptowano 
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projekt ustawy po wprowadzeniu zmian wynikających z nadesłanych w trakcie 
konsultacji uwag. W efekcie złożono zapytanie dotyczące jednego z zapisów projektu 
do Biura Analiz Sejmowych (BAS). Ostateczną wersję projektu nowej ustawy  
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym, po uwzględnieniu zasadnych uwag 
z procesu konsultacji oraz wyników z analizy BAS, złożono 18 października 2021 roku 
w Kancelarii Sejmu RP. Aktualnie projekt czeka na nadanie numeru druku sejmowego. 

W złożonym w sejmie projekcie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie 
zawodowym psychologów został dodany art. mówiący o tym, że zawód psychologa 
jest zawodem zaufania publicznego. Zgodnie z projektem ustawy zostanie utworzony 
samorząd zawodowy psychologów. W ustawie zostały zdefiniowane pojęcia takie jak: 
dokumentacja psychologiczna, działania psychologiczne, klient, bezpośredni odbiorca 
usług psychologicznych, standardy pracy w zawodzie psychologa. Ustawa określa: 

• zasady i warunki uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu psychologa, 
(wprowadza czasowe prawo wykonywania zawodu w przypadku pracy pod 
opieką i bezterminowe prawo po odbyciu stażu i wpisaniu na listę 
psychologów); 

• wykonywania zawodu (obowiązek prowadzenia dokumentacji i zasady jej 
przechowywania, obowiązek dochowania standardów pracy, obowiązek 
tajemnicy zawodowej, obowiązek płacenia składek, karanie za wykonywanie 
zawodu psychologa bez prawa do jego wykonywania); 

• oraz organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego psychologów. 

Ustawa zawiera także przepisy przejściowe. Ma wejść w życie z dniem 1 stycznia roku 
następującego po dniu ogłoszenia z wyjątkiem niektórych artykułów, które wejdą  
w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia i 5 lat od dnia ogłoszenia. Projekt 
złożonej w sejmie ustawy dostępny jest TUTAJ.  

Beata Trojan 
Członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 
12. SPRAWOZDANIE Z III KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

III Krakowska Konferencja Psychologii Klinicznej „Dynamika rozumienia diagnozy 
psychopatologii pacjenta w procesie psychoterapii” zorganizowana przez Zarząd 
Krakowskiego Oddziału PTP pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego  
w dziedzinie Psychologii Klinicznej odbyła się w dniu 21 marca 2021 r. z rocznym 
przesunięciem z powodu ogłoszenia w marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego. 

Podczas konferencji prelegenci prezentowali zagadnienia dotyczące ważności 
diagnozy poziomu struktury osobowości, rozwoju struktury osobowości w oparciu  
o diagnozę kliniczną oraz przebieg procesu terapii, obrazu zdrowia i psychopatologii  
u dzieci i młodzieży uwzględniające współczesny kontekst rozwojowy, środowiskowy  
i społeczno-kulturowy. Omawiano też zastosowanie i użyteczność teorii systemowej 
terapii rodzin oraz podjęto próbę uporządkowania aktualnej wiedzy  
nt. rozpoznawania zaburzeń tej grupy pacjentów z FASD. 

Konferencja była dla naszego Oddziału nowym wyzwaniem ze względu  
na zastosowaną po raz pierwszy formę on-line. Do tego celu użyliśmy nieodpłatnie 
udostępnionej platformy konferencyjnej firmy Korbank. 

Jerzy Korzewski 
Członek Oddziału Krakowskiego  

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/11/Projekt_ustawy_o_zawodzie_psychologa_-_zoony.pdf
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/beata-trojan/
https://ptp.krakow.pl/czlonkostwo/jerzy-korzewski/
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============================ 

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE  
ORAZ WYBRANE SPOTKANIA 

============================ 
 

13. PLANY KONFERENCYJNE/SZKOLENIOWE OK PTP 
 
Choć Zarząd Nowej Kadencji nie został jeszcze wybrany, jak co roku, mamy nadzieję 
na spotkanie z koleżankami i kolegami w ramach Dnia Psychologa, który wstępnie 
planowany jest na dzień 19 lutego 2022 r. O temacie i szczegółach będziemy 
informować na bieżąco. 
 

Zarząd Oddziału Krakowskiego 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 

============================ 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 
============================ 

 
14. KOŁO PSYCHOLOGÓW DIAGNOSTÓW OK PTP 

W dn. 18 listopada 2019 r. przy Oddziale Krakowskim PTP powstało Koło Psychologów 
Diagnostów z przekształcenia Grupy Diagnostów działającej przy naszym Oddziale  
od 2018 r. 

Celem Koła jest tworzenie społeczności psychologów-diagnostów z różnych obszarów 
psychologii w trosce o zachowanie najwyższych standardów i etyki w diagnozie 
psychologicznej w oparciu o dokumenty: 

1. PTP (2018). Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego.  

2. Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Szczegółowe przepisy 
etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego 
Psychologa PTP. 

3. Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego (2018). Standardy diagnozy psychologicznej. 

W ramach współpracy z Kołem, na uczelniach krakowskich: 
➢ Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiki i 

Psychologii, Psychologia;  
➢ Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 

Psychologia stosowana; 
➢ Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Psychologia, 

promowane są powyższe dokumenty poprzez wpisanie ich na listę literatury 
obowiązkowej do kursów z zakresu diagnozy. 

 
Członkiem Koła może zostać każdy psycholog (lub student psychologii, który ukończył 
III rok psychologii) zainteresowany tematem diagnozy psychologicznej i akceptujący 

http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf
http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf
https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/1.10.2020-r.-Diagnoza-psychologiczna-II-cz%C4%99ci-KEP-PTP.-Dokument-po-konsultacjach-spo%C5%82ecznych..pdf
https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/1.10.2020-r.-Diagnoza-psychologiczna-II-cz%C4%99ci-KEP-PTP.-Dokument-po-konsultacjach-spo%C5%82ecznych..pdf
https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/1.10.2020-r.-Diagnoza-psychologiczna-II-cz%C4%99ci-KEP-PTP.-Dokument-po-konsultacjach-spo%C5%82ecznych..pdf
https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/Standardy_diagnozy_nowelizacja_20180217.pdf
https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/Standardy_diagnozy_nowelizacja_20180217.pdf


 

12 

powyższe dokumenty. Członkowie Koła tworzą grupę ekspercką i/lub grupę roboczą. 
Grupa ekspercka to Rada Merytoryczna składająca się z doświadczonych psychologów 
wspomagających prace Koła w obszarze superwizji diagnostycznych oraz wyrażania 
stanowiska w różnych kwestiach, problemach i dylematach diagnostycznych (zgodnie 
z art. 21 kodeksu diagnostycznego). 
Głównym celem spotkań roboczych jest:  
- wymiana doświadczeń i analiza trudnych diagnostycznie przypadków; 
- omawianie dylematów etycznych powiązanych z diagnozą; 
- koleżeńskie wsparcie merytoryczne (m.in. w przygotowaniu do prowadzenia 

diagnozy zgodnie ze standardami); 
- pogłębianie wiedzy i umiejętności stosowania procedur diagnostycznych; 
- wymiana poglądów na temat metod i narzędzi diagnostycznych, ich przydatności  

w danych obszarach diagnozy; 
- tworzenie pomocy usprawniających prowadzenie rzetelnej i trafnej diagnozy; 
- popularyzowanie standardów diagnozy psychologicznej oraz zasad etyki 

zawodowej; 
- przygotowywanie szkoleń i konferencji z obszaru diagnozy psychologicznej. 

Do Oddziału Krakowskiego PTP zwracają się instytucje, organizacje, psychologowie 
oraz osoby prywatne z prośbą o opinię w różnego typu sprawach. Rada Merytoryczna 
Koło odpowiada na pytania z obszaru diagnozy psychologicznej. Z uwagi na to,  
iż stanowisko Koła może okazać się przydatne nie tylko adresatom pytań, ale służyć 
też innym psychologom diagnostom, zamieszczamy nasze opinie w dziale dotyczącym 
diagnozy psychologicznej Biuletynu oraz na stronie www. 

Wszystkich zainteresowanych działalnością Koła zapraszamy na spotkanie robocze  
w dn. 25.11.2021 r. godz. 18.30 w Laboratorium Testów Psychologicznych 
Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2, pok. 312 (III piętro)  
lub kontakt e-mail: beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl 

Beata Wójtowicz 
Przewodnicząca 

Koła Psychologów Diagnostów 
przy Oddziale Krakowskim PTP 

 
 
 
 

15. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – STANOWISKO W SPRAWIE 

Czy u dzieci prezentujących potencjał intelektualny na poziomie niższym  
niż przeciętna można diagnozować specyficzne trudności w uczeniu? 

  
Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją ICD-10 i uznawaną DSM-5, zaburzenia uczenia 
stwierdza się u osób, które mają wyraźne problemy z wykonywaniem zadań szkolnych 
lub codziennych czynności (powiązanych z czytaniem, pisaniem, liczeniem lub 
mówieniem), ale niewynikających z niepełnosprawności intelektualnej (Butcher, 
Hooley, Mineka, 2017) oraz wyłącznie z potencjału intelektualnego na poziomie 
niższym niż przeciętna lub niepełnosprawności intelektualnej (ICD-10, 2000). 
Zaburzenia muszą mieć charakter specyficzny, a diagnoza winna wykluczać inne 
czynniki (w tym intelektualne) mogące mieć wpływ na wystąpienie tego typu 
problemów. Określenia pojawiające się w literaturze tj. przeciętna inteligencja, norma 
intelektualna, czy pełna norma intelektualna są tożsame. Intencją autorów jest zawsze 
dbanie o postawienie prawidłowego rozpoznania opartego na dowodach – 
rozróżnienia zaburzeń specyficznych od niespecyficznych. Stanowi to trudność 

mailto:beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl
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diagnostyczną, gdyż często u osób o niższym potencjale intelektualnym 
i z niepełnosprawnością intelektualną współwystępują problemy w uczeniu 
o podobnym obrazie klinicznym jak specyficzne trudności w uczeniu. Najnowsze 
badania w obszarze diagnozowania dysleksji rozwojowej sugerują, iż związek poziomu 
rozwoju intelektualnego, wyrażonego ilorazem inteligencji (IQ), nie determinuje 
poziomu czytania (Krasowicz-Kupis, 2019). Stąd istotą diagnozy zawsze będzie 
dotarcie do źródła problemów i wyodrębnienie czynników warunkujących specyficzny 
charakter trudności. Diagnoza ta musi być oparta na dowodach zgodnie 
z obowiązującymi psychologa standardami (Ogólnopolska Sekcja Diagnozy 
Psychologicznej PTP, 2018), zwłaszcza w obszarze edukacji (Zespół ds. standardów 
diagnozy psychologicznej w edukacji Rzecznika Praw Dziecka, 2018) i etyką zawodową 
(PTP, 2018) ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych w diagnozie 
psychologicznej (Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, 2020). 

W praktyce diagnostycznej, u dzieci prezentujących trudności charakterystyczne dla 
dysleksji, często trudno jednoznacznie określić IQ z uwagi na znaczną dysharmonię 
w rozwoju poszczególnych funkcji. W sytuacji, gdy mamy wątpliwości właściwym 
postępowaniem będzie użycie co najmniej dwóch wystandaryzowanych narzędzi  
do diagnozy IQ, aby uzyskać wystarczającą pewność diagnostyczną. Zdarza się,  
iż obniżone wyniki w niektórych obszarach inteligencji mogą być uwarunkowane 
specyfiką zaburzeń dyslektycznych. Oznacza to, iż nie jest możliwe przyjęcie jakiejś 
jednej obowiązującej zasady w sytuacji, gdy wynik IQ jest bardziej po stronie wyników 
niższych niż przeciętna. Diagnoza musi zawsze uwzględniać wiele czynników mających 
wpływ na zaburzenie. Poziom IQ nie może być tu jedynym wyznacznikiem. Symptomy 
wskazujące na specyficzny charakter zaburzenia są podstawą prawidłowego 
rozpoznania w kontekście teorii, do której się odwołujemy. Indywidualna 
odpowiedzialność diagnosty i dowody, jakie przedstawi w uzasadnieniu swojej 
diagnozy są kluczowe. 

Praca diagnosty jest szczególnie trudnym zadaniem i nie tylko w tym obszarze 
nastręcza wiele wątpliwości. Standardy światowe już od dawna wymagają superwizji 
pracy psychologów zajmujących się nie tylko psychoterapią, ale również 
diagnozowaniem i opiniowaniem psychologicznym. W Polsce PTP promuje superwizję 
diagnostyczną od co najmniej 2014 roku (punkt 1.7 Standardów diagnozy 
psychologicznej). Superwizja diagnostyczna winna być absolutnie obowiązkowa dla 
każdego psychologa zajmującego się diagnozą, co narzuca nam kodeks etyczny. 1 
Zaleca się poddawanie superwizji niejednoznacznych diagnostycznie przypadków 
i szczególne wsparcie diagnostów z mniejszym doświadczeniem zawodowym.2 
Podobnie jak w psychoterapii, także w diagnozie, konieczne jest zapewnienie 
diagnozującym psychologom dostępu do superwizji przez organ prowadzący 
placówkę. 

 
Koło Psychologów Diagnostów  

Oddziału Krakowskiego  
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

 
1 „Artykuł 12.4.b. Psycholog jest gotowy poddać swoją pracę krytycznej ocenie. W sytuacji niepewności co do  podejmowanych 
działań w zakresie pełnionej roli zawodowej, korzysta z rzetelnej superwizji i/lub konsultacji. Psycholog korzysta z superwiz ji  

w ramach czynności, których jest ona integralną i niezbywalną częścią. Planując konsultacje, kieruje się zawsze dobrem odbiorcy 
i specyfiką podejmowanych działań.” (PTP, 2018).  
„Artykuł 20. Psycholog stara się poddawać swoją pracę diagnostyczną konsultacji w formie profesjonalnej superwizji 
diagnostycznej lub superwizji koleżeńskiej, co nie zwalnia psychologa z  osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania 
diagnostyczne.” (Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, 2020). 
2„Artykuł 21. Psycholog ma etyczny obowiązek służyć merytorycznym wsparciem innemu psychologowi gdy się o nie zwróci, 
a jeżeli nie jest to możliwe, powinien wskazać mu inne dostępne formy takiego wsparcia.” (Zespół ds. kodeksu w obszarze 
diagnozy PTP, 2020). 
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