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

WAŻNE INFORMACJE 
I KOMUNIKATY ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO 

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

1. WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PTP: SPRAWOZDANIE  

Walne Zebranie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
odbyło się w Hotelu Sympozjum w Krakowie w dniu 26 września 2022 roku. Z uwagi 
na brak kworum obrady rozpoczęły się w II terminie o godz. 17.30 przy udziale 14 
członków na 422 uprawnionych do głosowania w Oddziale Krakowskim PTP. Podczas 
zebrania: 

1. Przedstawiono sprawozdania z działalności Oddziału Krakowskiego PTP  
w minionej kadencji. 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną TUTAJ 
 

2. Dokonano wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej OK PTP oraz wybrano 
Delegatów na Walne Zgromadzenie PTP  

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną TUTAJ 
 

ZARZĄD 
ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

PSYCHOLOGICZNEGO (Kadencja 2022-25): 

Przewodnicząca: Anna Knobloch – Gala 
 

Wiceprzewodnicząca: Magdalena Nitecka 
Sekretarz I: Justyna Jopek (w sprawach przyjęć, reaktywacji, skreśleń) 
Sekretarz II: Anna Walczak 
Skarbnik I: Paweł Podolski  
Skarbnik II: Magdalena Lorenc (korespondencja z członkami w sprawach finansowych) 
 
Pozostali członkowie Zarządu: 
Krystian Barzykowski – administrator danych i strony internetowej, kontakt  
z członkami oddziału, redaktor Biuletynu 
Weronika Kałwak – korespondencja w „trudnych” sprawach kierowane do OK PTP 
Jerzy Korzewski – obsługa techniczna oddziału 
Beata Trojan – protokolant 
Beata Wójtowicz – graficzne opracowywanie materiałów, korespondencja  
w „trudnych” sprawach kierowane do OK PTP, koordynowanie prac Koła Psychologów 
Diagnostów, popularyzowanie KEP PTP 

KOMISJA REWIZYJNA 
 ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

PSYCHOLOGICZNEGO (Kadencja 2022-25): 

Przewodnicząca: Marta Belka-Szmit 

Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej: 
Wanda Badura-Madej 
Bogusława Bober-Płonka 
Maria Butscher 
Elżbieta Szpakiewicz

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Sprawozdanie-OK-PTP-z-kadencji-2018-22-pptx.pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Walne-Zromadzenie-OK-PTP-26.09.2022-r.-sprawozdanie-.pdf
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2. PLANY NA KADENCJĘ 2022-2025

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP planuje powrócić do cyklicznych konferencji 
organizowanych w poprzednich latach: 

1. Międzynarodowy Dzień Psychologa odbywający się na przełomie lutego  

i marca. 

2. Krakowska Konferencja Diagnostyczna – współorganizowana wraz  

z Pracownią Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz (zazwyczaj)  

z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ. 

3. Krakowska Konferencja Psychologii Klinicznej – Psychologia Kliniczna  

w Praktyce – współorganizowana z Małopolskim Konsultantem w dziedzinie 

Psychologii Klinicznej, Szpitalem Uniwersyteckim CM UJ, oraz (zazwyczaj) 

Instytutem Psychologii Stosowanej UJ. 

Zamierzamy także kontynuować współpracę z uczelniami krakowskimi: Instytutem 
Psychologii Stosowanej UJ, Instytutem Psychologii UJ, Instytutem Psychologii 
Akademii Ignatianum, oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego.  

Planujemy współpracować z instytucjami zatrudniającymi psychologów – Szpitalem 
Klinicznym im dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz Szpitalem Uniwersyteckim  
w Krakowie.  

Myślimy nad nawiązaniem ściślejszej współpracy z oddziałami terenowymi PTP:  
m.in. oddziałem PTP w Lublinie i WOT PTP.  

Chcemy również kontynuować współpracę z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym 
Psychologów oraz innymi stowarzyszeniami psychologicznymi działającymi na terenie 
Krakowa i Małopolski. 

Najbliższe plany Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP to organizacja: 
1. Międzynarodowego Dnia Psychologa (25.02.2023 r.). 

2. Krakowskiej Konferencji Diagnostycznej we współpracy z Pracownią Testów 

Psychologicznych (data zostanie podana w późniejszym czasie). 

Rozważamy także w niedalekiej przyszłości organizację konferencji, których tematyka 
wynika m.in. z zapytań kierowanych do Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP: 

1. „Dokumentacja psychologiczna. Przechowanie i udostępnianie danych  

o osobie w świetle prawa i etyki zawodowej.” 

2. „Standardy diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w świetle nowych 

klasyfikacji ICD-11 i DSM-V.” 

Planujemy współorganizację z Instytutem Psychologii UJ cyklu spotkań o charakterze 
seminaryjnym, których celem będzie dyskusja psychologów praktyków, 
psychoterapeutów i badaczy dotyczących specyfiki wsparcia psychologicznego  
i psychoterapii w kontekście globalnych. 

Prowadzimy też wstępne rozmowy dotyczące współorganizacji konferencji  
z instytutami psychologii niektórych krakowskich uczelni.  

Przedstawione przez Zarząd OK PTP plany są pewną propozycją realizacji statutowych 
zadań przez Oddział Krakowski. Jesteśmy jednak otwarci na propozycje wszystkich 
członkiń i członków Oddziału Krakowskiego. Przypominamy, że każda z osób może 
proponować kierunki działań Oddziału Krakowskiego PTP i czynnie włączać się  
w działania Zarządu.  

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
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3. HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZARZĄDU 

Spotkania Zarządu Oddziału 
Krakowskiego PTP w pierwszym 
półroczu 2023 roku zaplanowane są, 
zazwyczaj, na każdy drugi poniedziałek 
miesiąca. 

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

W pierwszej połowie roku 2023 
spotykamy się w następujących 

terminach: 16 stycznia; 13 lutego;  
13 marca; 17 kwietnia; 08 maja;  
12 czerwca. 

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

Serdecznie zapraszamy na zebrania 
Zarządu OK PTP po wcześniejszym 
kontakcie mailowym 
  
Zarząd Oddziału Krakowskiego PT

 
4. SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
Niniejszym informujemy, iż w bieżącej 
kadencji Zarządu OK PTP na lata 2022-
2025 sprawami członkowskimi zajmuje 
się Justyna Jopek. 
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. Justyna Jopek 
justyna-jopek@ptp.krakow.pl  
z tematem: "Wyrażam zgodę 
na wpisanie na listę mailingową". 

Justyna Jopek 
Sekretarz ds. Członkowskich  

 
5. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W ROKU 2023  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Niniejszym informujemy, iż w kadencji 
Zarządu OK PTP na lata 2022-2025 
sprawami finansowymi zajmuje się 
Paweł Podolski.  
Za korespondencję w sprawach 
finansowych odpowiada Magdalena 
Lorenc. 
Aktualna składka roczna wynosi 100 zł 
(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.  

http://www.ptp.krakow.pl/
http://www.ptp.krakow.pl/
mailto:justyna-jopek@ptp.krakow.pl
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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 regularnie opłacane 
przez naszych członków składki 
pozwalają nam na długoterminowe 
planowanie wydatków, w tym na 
organizację ciekawych przedsięwzięć 
konferencyjnych, szkoleniowych oraz 
integracyjnych, które służą naszemu 
środowisku.  

Zwracamy się także z prośbą,  
by w miarę możliwości składkę roczną 
uiszczać w pierwszym kwartale 2023 
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 skarbnika Oddziału Pawła 
Podolskiego lub Magdaleny Lorenc: 
skarbnik@ptp.krakow.pl  

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

Paweł Podolski 
& Magdalena Lorenc 

Skarbnik OK PTP 

 

6. REFLEKSJE PRZEDŚWIĄTECZNE (PRZEWODNICZĄCA OK PTP) 
 
Powinnam podzielić się impresjami na temat najważniejszych dla naszej 
psychologicznej społeczności wydarzeń – zebrań wyborczych do Zarządu Oddziału  
i Zarządu Głównego Towarzystwa. Trudno jednak zdobyć się na słowa pozbawione 
emocji i powiedzieć sobie „przecież nic się nie stało”… 

Nasze krakowskie zebranie Oddziału liczącego około 400 osób zaszczyciła gromadka 
14 koleżanek i kolegów, którzy na ogół już pełnili rozmaite funkcje. Z pewnym trudem 
udało się odnowić Zarząd, powołać Komisję Rewizyjną oraz wyłonić większość (choć 
nie wszystkie możliwe mandaty) delegatek i delegatów na Walne ZG PTP. Tych 
kilkanaście osób w ogromnej sali pokazało, jak niewielu z nas jest gotowych  
do zaangażowania się do pracy na rzecz naszego środowiska. Niełatwo w takiej sytuacji 
zebrać dostatecznie dużo siły, aby realizować ambitne plany.  

Problemem zebrania wyborczego w Warszawie nie była już słaba frekwencja, czy mało 
atrakcyjne miejsce obrad, ale atmosfera, jaka zaczęła towarzyszyć tego rodzaju 
spotkaniom. Bez rozważania szczegółów: Zarząd został wybrany – czyli Towarzystwo 
przetrwa – jak – to zależy od nas. Mamy nadzieję, że nasza determinacja będzie 
wystarczająca, aby dalej robić swoje. 

Po tych koniecznych refleksjach popatrzyłam w kalendarz – za tydzień mamy już 
Święta, za dwa tygodnie kończy się ten niełatwy rok. Zamiast zacząć snuć plany (które 
mogą się nadawać do realizacji – albo nie) nagle cofnęłam się, nie powiem o ile 
dziesiątków lat, i zaczęłam wspominać, jak wyglądały tamte dni:   

mailto:skarbnik@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
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W łazience główną atrakcją były karpie w wannie. Biedne ryby nie zdawały sobie 
sprawy, że luksus, który je spotkał w naszej łazience, to ostatnie dni ich rybiego 

żywota. W pokojach na świeżo wypastowanej podłodze rozłożone zostały gazety. 
Dominował – zapewne z uwagi na jakość papieru „Przekrój”. Była to okazja do 
bliskiego kontaktu zwłaszcza z ostatnią stroną tego tygodnika. „Zielona gęś” 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i jego Hermenegilda Kociubińska, prof. Filutek z 
psem Fafikiem i pan Bęcwalski oraz inne smakowite drobiazgi były wyczytywane 

zanim w końcu trafiły do pieca. Potem już tylko choinka, froterowanie podłogi, świeże 
serwetki i obrusy – czyli koniec z leżeniem na podłodze i intelektualnymi rozrywkami. 
Potem to już tylko świąteczne rodzinne peregrynacje podczas których najdostojniej 

brzmiał nasz hymn: ”W dzień deszczowy i ponury, z cytadeli idą chmury, oto idą 
lwowskie dzieci, idą tułać się po świecie…” 

Scenka powinna być datowana na przełom lat 40/50. Okres tuż po wojnie, lata 
stalinowskiego terroru. Rodziny, takie jak moja zostały przesiedlone i usiłują żyć  
w miarę normalnie w nienormalnych czasach. Absurdalny Gałczyński, Lengren,  
czy Kern uczą dystansu od chorej rzeczywistości. Nie sądzę, abym wszystkie dziwne 
pomysły, które z poziomu wypastowanej podłogi docierały do mego umysłu były  
w pełni zrozumiałe. Podejrzewam jednak, że zakodowały w moim jeszcze niezbyt 
dojrzałym umyśle trwałą tendencję do zachowania dystansu wobec narzucających się 
realiów.  

Mam jeszcze jedną refleksję (trochę historyczną, trochę osobistą): Wprawdzie My nie 
wróciliśmy do Lwowa, ale Lwów wraca do nas i musimy te obecne lwowskie dzieci 
wspierać – są bowiem w potrzebie!  
Na koniec – zamiast ubolewać na tym, czego nie akceptuję – wyrażę nadzieję,  
że zarówno Nowy Rok, jak i nowa kadencja pokaże, że mimo wszystko potrafimy razem 
wiele dobrego i wartościowego zrobić.  

Pozdrawiam wszystkich Świątecznie  
 

Anna Knobloch-Gala 
Przewodnicząca OK PTP w kadencji 2022-2025 

 
 

7. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – WAŻNE OGŁOSZENIE 

W roku 2019 Zarząd Oddziału Krakowskiego podjął szereg inicjatyw szkoleniowych 
skierowanych do naszych członków, niezrzeszonych w Towarzystwie psychologów 
oraz innych osób zainteresowanych psychologią. Działalność ta obejmowała 
organizację i współorganizację konferencji oraz szkoleń w celu rozwijania  
i popularyzacji psychologii zgodnie z wartościami humanistycznymi. 

Na Walnym Zebraniu Oddziału Krakowskiego PTP w dniu 26 września 2022 roku 
dostrzeżono potrzebę aktywizacji wszystkich osób należących do Oddziału. Pojawiła 
się myśl, że być może niewielka frekwencja na Walnym Zebraniu wynika także 
z niedostrzegania obszarów, gdzie istnieje możliwość podzielenia się swoją wiedzą 
i zdolnościami. Dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zachęcamy  
do zgłaszania swojej gotowości do współpracy. Analiza potrzeb, wynikających  
z wcześniejszych doświadczeń członków Zarządu, doprowadziła do stworzenia listy, 
która pozwoli efektywniej realizować cele statutowe PTP.  
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Co ważne, 11 członkiń i członków Zarządu nie jest w stanie sprostać wszystkim 
zadaniom. Trudno jest pogodzić pracę pro bono z obowiązkami zawodowymi  
i rodzinnymi, które każdy z nas posiada. Dlatego zachęcamy do współtworzenia 
naszego Oddziału poprzez osobistą deklarację i zaangażowanie choćby w jedno  
z wybranych zadań, według posiadanych zdolności.  

Otwarci jesteśmy na nowe propozycje i chętnie zapoznamy się z planami ich realizacji 
w bezpośrednim kontakcie na zebraniach Zarządu lub poprzez kontakt e-mail: 
ptp@ptp.krakow.pl. 

Poniżej przedstawimy listę obszarów, gdzie widzimy największe potrzeby: 
POMOC TECHNICZNA: 
(1) Obsługa konferencji/rozsyłanie informacji, pomoc w organizacji, rejestracja 

uczestników przed i w trakcie konferencji, organizacja sali, cateringu i inne. 
(2) Przygotowanie organizacyjne szkoleń/prelekcji w ramach działań Oddziału 
(3) Kontakt z mediami/działalność reklamowa. 
(4) Pozyskiwanie patronatu/sponsorów. 
(5) Przygotowanie materiałów graficznych powiązanych z działalnością OK PTP. 
(6) Rozsyłanie informacji dotyczących działalności OK PTP poprzez pocztę 

elektroniczną. 
(7) Obsługa informatyczna /strona internetowa, media społecznościowe, itp. 
(8) Pomoc w prowadzeniu sekretariatu OK PTP. 
(9) Monitorowanie szkoleń/konferencji i innych ważnych wydarzeń dla psychologów 

w celu zamieszczenia informacji na stronie OK PTP. 
(10) Korekta przygotowanych tekstów, opracowań. 
ZAANGAŻOWANIE MERYTORYCZNE: 
(1) Konsultacje/superwizje w obszarze posiadanej specjalizacji dla psychologów 

praktyków. 
(2) Działalność w obszarze diagnozy/kodeksu w ramach KOŁA Psychologów 

Diagnostów przy OK PTP. Propagowanie kodeksu w środowisku psychologów 
i studentów psychologii z całej Polski (szkolenia/prelekcje/wystąpienia 
konferencyjne, współpraca z psychologami-diagnostami). 

(3) Propozycja i zaangażowanie w realizację projektów/szkoleń/konferencji  
w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. 

(4) Współpraca z innymi grupami zrzeszającymi psychologów. 
(5) Prace nad zmianami statutowymi w PTP. 
(6) Prace nad ustawą o zawodzie psychologa z ramienia PTP. 
 

Zachęcamy do ZAANGAŻOWANIA i bezpośredniego kontaktu! 
 

To, jaki będzie OK PTP w nowej kadencji 2022-25  
zależy od NAS WSZYSTKICH! 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 
 

  

mailto:ptp@ptp.krakow.pl
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============================ 

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE 
============================ 

 
Do Oddziału Krakowskiego PTP kierowane są pytania ze strony psychologów  
i studentów psychologii, na które na bieżąco staramy się udzielać odpowiedzi. 
Cyklicznie zamieszczamy w kolejnych Biuletynach „nasze stanowisko w sprawie”,  
gdyż może to być pomocne także dla innych osób mających podobne wątpliwości.  
 
1. Czy potrzeba mieć ukończone jednolite studia magisterskie lub mieć zarówno 

licencjat i magistra z psychologii, aby mieć kompetencje zawodowe psychologa? 

Kodeks Etyczny Psychologa PTP (2018) definiuje psychologa jako osobę uprawioną  
do wykonywania działań psychologicznych „na podstawie dyplomu ukończenia 
pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich z psychologii lub licencjatu  
z psychologii i magisterium z psychologii.” () 

Zgodne jest to ze standardami dla osób ubiegających się o uzyskanie Europejskiego 
Certyfikatu Psychologa EuroPsy (http://europsy.info.pl/) uznawanego w Unii 
Europejskiej. Tylko takie wykształcenie będzie uprawniać do wykonywania zawodu 
zgodnie z projektem Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 
psychologów (2021): 

„Art. 14. 1. Na regionalną listę psychologów może być wpisana osoba, która: 
1) uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej dyplom magistra na kierunku 

psychologia po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich, lub uzyskała za granicą wykształcenie 
uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Oprócz odpowiedniego wykształcania konieczne jest odbycie co najmniej rocznego 
stażu pod opieką doświadczonego psychologa. Wymagane jest to zarówno według 
standardów europejskich jak i zawarte w projekcie ustawy.  

Tylko dyplom spełniający powyższe kryteria i odbyty jednoroczny staż pod superwizją 
będzie uprawiać do wpisu na regionalną listę psychologów będącą składową krajowej 
listy psychologów. Środowisko psychologów zrzeszonych w różnych towarzystwach 
psychologicznych rekomenduje wyłącznie takie kompetencje. 

Zarząd Oddziału OK PTP 
 
2. Sporządzanie notatek diagnostów na komputerze, tak, aby były one czytelne 

i dyrektor poradni mógł zapoznać się z ich treścią. 
 
„Czy notatki, które sporządzam podczas bezpośredniego spotkania z dzieckiem lub 
rodzicem są "dokumentacją Poradni" i mogą podlegać analizie przez dyrektora oraz 
każdą osobę, która ma dostęp do teczki dziecka.” 

Problem jest niejednoznaczny. Należy powołać się na etykę zawodową i obowiązujące 
psychologa dokumenty. Regulacje etyczne w PTP i EuroPsy to KEP PTP. W diagnozie 
psychologicznej także: Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy 
psychologicznej w II części KEP PTP i Standardy diagnozy psychologicznej 
Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP. W diagnozie na potrzeby edukacji 

http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf
http://europsy.info.pl/
https://www.ozzp.org.pl/images/Projekt_ustawy_grafiki/Projekt_ustawy_o_zawodzie_psychologa_-_zoony.pdf
https://www.ozzp.org.pl/images/Projekt_ustawy_grafiki/Projekt_ustawy_o_zawodzie_psychologa_-_zoony.pdf
https://www.ozzp.org.pl/images/do-pobrania/Raport-OZZP-Badanie-przekonan-srodowiska-psychologow-na-temat-usatawy-o-zawodzie-psychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow.pdf
https://www.ozzp.org.pl/images/do-pobrania/Raport-OZZP-Badanie-przekonan-srodowiska-psychologow-na-temat-usatawy-o-zawodzie-psychologa-i-samorzadzie-zawodowym-psychologow.pdf
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rekomendowane są przez Rzecznika Praw Dziecka Standardy diagnozy psychologicznej 
w edukacji dla psychologów pracujących w Poradniach Psychologiczno-
Pedagogicznych. 

Mając na uwadze powyższe można wyciągnąć następujące wnioski: 
1. Opiekun prawny/osoba badana musi zapoznać się z kontraktem na badanie 

psychologiczne, gdzie m.in. zostaje poinformowana o tym kto ma dostęp  
do materiału zbieranego w procesie diagnozy i w jakim zakresie udostępniania 
jest dokumentacja innym pracownikom Poradni z uwagi na konieczne 
procedury administracyjne (np. wydanie opinii). 

2. Dostęp do arkuszy testowych i surowego materiału z diagnozy mają tylko 
osoby do tego uprawione, o czym poinformowana zostaje osoba 
badana/opiekun prawny (np. inny diagnosta, gdy uczeń ponownie jest badany 
w poradni). 

3. Materiał surowy to wszystkie zbierane materiały w celu postawienia 
rozpoznania w trakcie procesu, który może być interpretowany wyłącznie 
przez osobę diagnozującą. Inne osoby (w tym posiadające wiedzę specjalną) 
nie mają dostępu do całości zebranego materiału. Notatki nigdy nie będą  
w pełni oddawać przebiegu procesu diagnostycznego, zwłaszcza w ocenie 
jakościowej. Stanowią też często częściowe, hipotetyczne spostrzeżenia, które 
w procesie końcowym mogą zostać wykluczone. Tym samym nie mogą 
podlegać swobodnej interpretacji przez inną osobę niż diagnozujący 
psycholog. 

4. W trakcie diagnozy sporządzanie notatek na komputerze z pewnością będzie 
zaburzać kontakt z osobą. 

5. Jeżeli oczekuje się od psychologa „czytelne dla dyrektora” dokumentowanie 
procesu diagnozy to z etycznego punktu widzenia opiekun prawny/osoba 
badana musi być o tym poinformowana - wyrazić świadomą i opartą na wiedzy 
zgodę. Należałoby także poinformować, że zaburza to proces diagnozy, co jest 
oczywiste z psychologicznego punktu widzenia. 

6. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa i to on mając na uwadze dobro 
dziecka decyduje, które informacje mogą być ujawnione osobom spoza 
bezpośredniego kontaktu, aby zrealizować stawiane cele 
diagnostyczne/terapeutyczne zgodnie z zawartym kontraktem. 

Koło Psychologów Diagnostów  
Oddziału Krakowskiego PTP 

Literatura cytowana 
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego (2018). Standardy diagnozy psychologicznej. 
https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/Standardy_diagnozy_nowelizacja_2018
0217.pdf [dostęp:17.09.2021] 

PTP (2018). Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf 
[dostęp:17.09.2021] 

Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Szczegółowe przepisy 
etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa 
PTP. 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 [dostęp:17.09.2021] 
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Zespół ds. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji Rzecznika Praw 
Dziecka (2018). Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów 
pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach. 
https://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_diagnozy_psychologicznej_w_eduk
acji.pdf [dostęp:17.09.2021] 
 
3. Czy istnieje możliwość wpisania do Regionalnej Izby Psychologów? 
 
Regionalne Izby Psychologów aktualnie nie funkcjonują z uwagi na prace nad ustawą 
o zawodzie psychologa. Więcej informacji można uzyskać na stronie: 
https://www.ozzp.org.pl/ 

Obecnie jedynym formalnym potwierdzeniem posiadania odpowiedniego 
wykształcenia i kompetencji w zawodzie psychologa jest Certyfikat EuroPsy. 
Informacje dostępne na stronie: https://europsy.pl/ 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP 

 

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

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI,  
WYBRANYCH SPOTKAŃ ORAZ ZARZĄDÓW 

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

8. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PTP – SPRAWOZDANIE 

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbyło się 
w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2022 roku, czyli rok później niż wynikałoby to 

z długości kadencji Zarządu 
Głównego PTP. Wydłużenie 
kadencji spowodowane było 
trwaniem stanu epidemii (zgodnie 
z Art. 10 ust.1f. ustawy z dnia  
7 kwietnia 1989 r. – Prawo  
o stowarzyszeniach - Dz. U. z 2019 
r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695). 

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP Oddział Krakowski PTP 
reprezentowany był przez 18 Delegatów. Z uwagi na to, że zgromadzenie trwało  
o jeden dzień krócej niż w poprzednich latach, obrady (głównie sprawozdania Zarządu 
Głównego PTP i Komisji Rewizyjnych, ale także poszczególnych członków Zarządu 
Głównego) przyciągnęły się do późnych godzin nocnych, a w zasadzie porannych. 
Członkowie naszego oddziału aktywnie uczestniczyli w pracach Walnego 
Zgromadzenia biorąc udział w bardzo burzliwych dyskusjach. Dopiero po wyborze 
nowej Przewodniczącej PTP oraz członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej 
delegaci udali się na zasłużony wypoczynek przy akompaniamencie przejeżdżających 
pociągów w sąsiedztwie Ośrodka ETOH w Warszawie. 

https://www.ozzp.org.pl/
https://europsy.pl/
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Efektem pierwszego dnia obrad był wybór Przewodniczącej 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Katarzyny Orlak, 
dotychczasowej Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej. 
Spośród Delegatów Oddziału Krakowskiego PTP w Zarządzie 
Głównym znaleźli się Tomasz Orzechowski oraz Paweł Podolski. 
Obaj koledzy zostali wybrani do pracy  
w Prezydium, przy czym Tomasz Orzechowski pełni funkcję 
Sekretarza Generalnego PTP. Z pełnym składem Zarządu 
Głównego PTP oraz Komisji Rewizyjnej można zapoznać się pod 
linkiem: https://psych.org.pl/o-ptp/wladze 

Z uwagi na ograniczenia czasowe Walne 
Zgromadzenie Delegatów PTP podjęło decyzję 
o przedłużeniu kadencji Sądu Koleżeńskiego 
do czasu zwołania Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Delegatów w 2023 roku, gdzie 
także ma być poruszony temat Statutu PTP i 
szczegółowych kodeksów KEP PTP.  

Drugi dzień obrad to między innymi głosowanie nad przyznaniem odznaczeń: 
Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wyróżnienia te otrzymali  
w naszym oddziale: Marta Belka-Szmit, Katarzyna Sikora, Beata Wójtowicz oraz 
Krystian Barzykowski. https://ptp.krakow.pl/zasluzeni-2/ Ponadto wybrani zostali 
przedstawicieli PTP do APA (American Psychological Association) 
https://www.apa.org oraz EFPA ( European Federation of Psychologists' Associations) 
https://www.efpa.eu/ Na pracę w międzynarodowych stowarzyszeniach zdecydowali 
się z Oddziału Krakowskiego PTP: Weronika Kałwak (EFPA European psychology and 
climate change) i Tomasz Orzechowski (APA). Nie udało się przegłosować wszystkich 
złożonych wniosków (ok. 50), dlatego prace Komisji Uchwał i Wniosków Walnego 
Zgromadzenia Delegatów będą 
kontynuowane w trybie zdalnym, 
prawdopodobnie w styczniu 2023 roku. 
Niecierpliwie oczekujemy na przesłanie 
propozycji do głosowania. Między 
innymi, dzięki składanym wnioskom i 
możliwości procedowania nad nimi, 
mamy realny wpływ na to, w jakim 
kierunku zdąża Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne i co ma do zaoferowania 
swoim członkom.  

Na koniec pozwolę sobie na osobistą refleksję. Podczas pobytu w Warszawie 
usłyszałam pytanie (tu pozdrowienia dla Oddziału PTP w Lublinie), które zresztą 
zadawałam sobie sama: „Dlaczego tu znów przyjechałam?”. Chyba wciąż wierzę,  
że mogę mieć wpływ na zmiany w PTP. I dlatego mimo standardu kolonijnego rodem 
z PRL, który wiedziałam, że czeka na mnie w Ośrodka ETOH, mimo świadomości 
czekających mnie długich i burzliwych często nieparlamentarnych, a w zasadzie 
parlamentarnych, dyskusji, wsiadłam ponownie bladym świtem w pociąg i wraz 
z osobami, które myślą podobnie pojechałam do Warszawy… 

Magdalena Nitecka 
Wiceprzewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP 

https://psych.org.pl/o-ptp/wladze
https://ptp.krakow.pl/zasluzeni-2/
https://www.apa.org/
https://www.efpa.eu/
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9. PANEL EKSPERCKI EFPA DS. PSYCHOLOGII ZMIAN KLIMATU 

European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA; Europejska Federacja 
Towarzystw Psychologicznych) w październiku 2021 r. powołała panel ekspertów, 
który zajmuje się problematyką zmian klimatu i zadaniami stojącymi przed psychologią 
i psychologami w obliczu zmian klimatu. Od początku jego działalności udział  
w obradach bierze członkini Okręgu Krakowskiego PTP, Weronika Kałwak.  
W listopadzie 2022 r. została powołana jako oficjalna reprezentantka Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego do panelu eksperckiego EFPA.  

 

Psychologia zmian klimatu 
Naukowcy z całego świata zgadzają się, że antropogeniczna zmiana klimatu  
ma destrukcyjny wpływ na ekosystemy i na społeczności. Antropogeniczna w tym 
wypadku oznacza, że globalne zmiany klimatu są konsekwencją działalności człowieka 
- przede wszystkim spalania paliw kopalnych, wycinki lasów na wielką skalę i masowej 
hodowli zwierząt gospodarskich. Destrukcyjny wpływ zmian klimatu często określa się 
jako kryzys klimatyczny, aby zwrócić uwagę na naglący i wszechogarniający charakter 
ich konsekwencji (kryzys klimatyczny składa się na tzw. skumulowany kryzys, który 
obecnie dotyka wielu regionów świata w postaci zaostrzonej sytuacji geopolitycznej, 
gospodarczej i społecznej). 

Zmiany klimatu stanowią zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla 
społeczeństwa, gospodarki, geopolityki i zdrowia człowieka. Coraz bardziej 
zauważalne są również negatywne psychologiczne konsekwencje zmian klimatu dla 
osób i całych społeczności. Dokumenty międzynarodowe prezentują kryzys 
klimatyczny jako kolejne wielkie wyzwanie dla publicznego zdrowia psychicznego, dla 
dobrostanu emocjonalnego ludzi w wielu regionach świata, a także w związku z tym 
wyzwanie dla praktyki pomocy psychologicznej. Na przykład, pożary lasów i huragany 
(oraz inne bardzo silne wiatry, w tym te występujące w Polsce) są bezpośrednim 
następstwem zmian klimatu. Te ekstremalne zdarzenia pogodowe sprzyjają 
występowaniu objawów post-traumatycznych, szczególnie u doświadczających ich 
dzieci. Wzrastające temperatury i zmniejszająca się ilość opadów są źródłem suszy 
rolniczej. Susza rolnicza w różnych regionach świata przyczynia się do wzrostu cen  
i trudniejszego dostępu do żywności; dla rolników niejednokrotnie oznacza ona 
pogorszenie sytuacji materialnej i bankructwo. Presja ekonomiczna skłania wiele 
rodzin do decyzji o migracji. Te zjawiska społeczne i ekonomiczne mają swój 
psychologiczny wymiar: chroniczny stres związany z byciem migrantem z różnych 
przyczyn stanowi czynnik ryzyka dla zdrowia psychicznego (np. obniżony status 
socjoekonomiczny, dyskryminacja, utrata relacji z miejscem pochodzenia). 
Systematyczne badania (prowadzone przede wszystkim w Australii i w Indiach) 
wykazują z kolei, iż spowodowana zmianami klimatu pogłębiająca się susza przekłada 
się na wzrost liczby prób samobójczych i zdiagnozowanych depresji wśród rolników. 
Choć zdrowie psychiczne rolników w Polsce nie jest systematycznie badane, możemy 
domyślać się podobnych skutków w naszym regionie, skoro susza rolnicza występuje 
we wszystkich województwach, a w części z nich dotyczy nawet 80% powierzchni 
upraw.  

Wpływ zmian klimatu na zdrowie psychiczne i dobrostan emocjonalny osób nie zawsze 
związany jest z tak bezpośrednimi skutkami zmian klimatu, jak w przypadku suszy lub 
silnych wiatrów. Szczególnie w naszym regionie ekstremalne zdarzenia pogodowe nie 
są jeszcze codziennością (choć degradacja środowiska i lokalne niekorzystne zmiany 
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temperatury i opadów dotykają większej części Polski). Jednak negatywne 
konsekwencje psychologiczne pojawiają się również w efekcie mechanizmów bardziej 
zapośredniczonych, które można określić jako emocje klimatyczne, bolesne lub pełne 
lęku przeżywanie degradacji środowiska, a także antycypacja przyszłego dotkliwego 
kryzysu. Popularnie określamy te doświadczenia jako depresję klimatyczną, lęk 
klimatyczny, żałobę klimatyczną – jednak nie są one formalnymi jednostkami 
diagnostycznymi. Badacze zwracają uwagę, iż wiedza i świadomość zmian klimatu, 
troska o środowisko naturalne, duża ekspozycja na informacje o kryzysie 
klimatycznym, emocje takie jak poczucie winy, bezsilność, brak nadziei wobec 
postępujących zmian klimatu mogą sprzyjać pogarszaniu się psychologicznego 
dobrostanu osób. Jednocześnie świadomość społeczeństwa na wielką skalę jest 
konieczna, by adaptacja i przeciwdziałanie dalszym zmianom klimatu były możliwe. 
Psychologia zmian klimatu poza problemem zdrowia psychicznego podejmuje również 
temat tego, jak emocje klimatyczne motywują nas do zaangażowania w działania  
na rzecz środowiska naturalnego. Takie zaangażowanie może być czynnikiem 
psychologicznie chroniącym, ponieważ wzmacnia poczucie wpływu na rzeczywistość  
i działania zgodnego z własnymi przekonaniami.  

Zadaniem psychologii zmian klimatu jest refleksja i badania, które po pierwsze 
pozwolą nam zrozumieć aspekt psychologiczny kryzysu klimatycznego i specyfikę 
wpływu zmian klimatu na zdrowie psychiczne. Po drugie, psychologia jako dziedzina 
ma swoje zadanie do wypełnienia w procesie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. 
Mitygacja oznacza powstrzymywanie zmian, przede wszystkim starania by ograniczyć 
dalszy wzrost średniej temperatury na Ziemi (np. poprzez drastyczne ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych). Jednoczesne stawianie sobie za cel adaptacji do zmian 
klimatu wynika ze świadomości, że części negatywnych konsekwencji nie da się już 
odwrócić i należy się do nich przystosować, jednocześnie dbając o realizację 
najważniejszych wartości. Adaptacja oznacza między innymi zidentyfikowanie  
i umiejętność odpowiedzi na trudności psychiczne i emocjonalne, które pojawiają 
się na tle klimatycznym – to zadanie spotyka się z codzienną pracą psychologów 
praktyków.  

Jeśli w swojej praktyce Pan(i) spotyka pacjentów i klientów zgłaszających tego rodzaju 
trudności i chciał(a)by Pan(i) wymienić się na ten temat spostrzeżeniami, lub uzyskać 
więcej informacji na ten temat, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Weroniką 
Kałwak (weronika.kalwak@uj.edu.pl). 

Dr Weronika Kałwak 
Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ 

Zarząd OKPTP 

 

  

mailto:weronika.kalwak@uj.edu.pl
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10. USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM 
PSYCHOLOGA 

Wciąż trwają prace nad ostatecznym brzmieniem ustawy o zawodzie psychologa  
i samorządzie zawodowym psychologów. Każdy psycholog, student psychologii, osoba 
zainteresowana psychologią może, a nawet powinien zapoznać się z projektem aktu 
prawnego, który przez następne lata będzie kształtował wykonywanie zawodu 
psychologa w Polsce. 

 

Czytelniczko/Czytelniku,  
Ty także jesteś zaproszony/zaproszona  

do zgłaszania uwag do treści projektu ustawy! 
 

Link do tekstu projektu ustawy jest TUTAJ 
 
Najwięcej kontrowersji wydają się wzbudzać propozycje dotyczące: 

1) Zakresu działań psychologicznych oraz kwestie uznawane za wykonywanie 
zawodu psychologa (art. 4).  

• Warto zastanowić się czy przedstawiony w projekcie ustawy zakres jest 
adekwatny w odniesieniu do każdego z obszarów, którymi się Państwo 
zawodowo zajmują. 

2) Kwestii relacji między psychologiem, odbiorcą usług psychologicznych oraz 
zamawiającym usługę psychologiczną (m.in. art. 2 i art. 4). 

3) Zasad zachowania tajemnicy zawodowej (art. 7). 
4) Obowiązku doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia 

zawodowego oraz zasad, na podstawie których psycholog będzie rozliczany ze 
spełnienia tego obowiązku (art. 10).  

• Warto przemyśleć, jakie konkretnie formy doskonalenia zawodowego  
i jakie zasady weryfikacji ich realizacji służyłyby całemu środowisku 
psychologów. 

5) Zasad uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu (art. 13 – 20). 

• Kontrowersje może wzbudzać niedoprecyzowany w projekcie ustawy 
charakter i zakres opieki nad psychologiem z czasowym prawem  
do wykonywania zawodu oraz sam sposób wyboru opiekuna. Część 
środowiska stoi na stanowisku, że ta kwestia powinna zostać 
wykreślona z ustawy i doprecyzowana na poziomie rozporządzenia. 

• Dyskusje toczą się także m.in. nad długością okresu, na jaki powinno 
być przyznawane prawo do wykonywania zawodu oraz możliwością 
wskazania innego opiekuna niż wybrany przez samego 
zainteresowanego przez Prezydium regionalnej rady psychologów „w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości” (art. 17). 

6) Trybu i przesłanek do zawieszenie prawa do wykonywania zawodu psychologa 
(art. 21) oraz skreślenia z regionalnej listy psychologów (art. 22). 

7) Podziału kompetencji między Krajowy Zjazdu Psychologów i Krajową Rada 
Psychologów wraz z jej Prezydium (art. 31 – 34). 

8) Maksymalnej wysokości obowiązkowo płatnej składki członkowskiej  
(art. 34 ust. 5). 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2113


 

15 

• W projekcie ustawy przewiduje się, że składka „w ujęciu rocznym nie 
może być wyższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za 
pracę w danym roku” 

• Wiele osób zgłasza uwagi, że maksymalny wymiar składki powinien być 
wyznaczony na niższym poziomie. 

9) Zasad powoływania regionalnych izb psychologów (art. 36). 
10) Zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 42) 

• Zgodnie z projektem ustawy psycholog ma odpowiadać dyscyplinarnie 
za niepłacenie składek członkowskich. 

• Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 2 „Nieopłacone w terminie składki 
członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej podlegają egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11 i 41).” Zapis ten wzbudza kontrowersje 
wielu osób ze środowiska psychologów. 

11) Zakresu uprawnień Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (m.in. art. 44 – 49) 
oraz sposobu powoływania członków komisji (art. 59 ust. 2). 

• Szczególne kontrowersje zbudza zapis w art. 48 ust. 1, godnie z którym 
„Od orzeczenia Krajowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej  
w drugiej instancji przysługuje stronom, ministrowi właściwemu  
do spraw pracy, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz 
Przewodniczącemu Krajowej Rady Psychologów apelacja do Sądu 
Apelacyjnego  
w Warszawie”.  

12) Zakres i wysokości kar dyscyplinarnych (art. 50). 

• Kontrowersyjna wydaja się wysokość kar pieniężnych, gdyż zgodnie  
z art. 50 ust. 2, „Wysokość kary pieniężnej ustala się w granicach  
od dwukrotności do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznego za pracę obowiązującego w dniu popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego.” 

13) Przepisów przejściowych i końcowych (art. 71 – 80). 

 
Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, któremu leży na sercu zawód psychologa  
i samorząd zawodowy psychologów jest zaproszony do składania uwag i wniosków 

do treści projektu ustawy. 
Paweł Podolski 

Zarząd Oddziału OK PTP 
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============================ 

ZAPROSZENIA NA KONFERENCJE  
ORAZ WYBRANE SPOTKANIA 

============================ 
 
11. ZNÓW SPOTYKAMY SIĘ NA MIĘDZYNARODOWYM DNIU PSYCHOLOGA 2023 

Ostatni Dzień Psychologa odbył się 7 marca 2020 roku. Na konferencję, zakończoną 
uroczystą kolacją, przybyło wówczas wiele osób nie tylko z Krakowa, ale z całej Polski. 
Spotkanie było ważnym wydarzeniem nie pod względem naukowo-szkoleniowym, ale 
i towarzyskim. Niestety, kilka dni później w Polsce został wprowadzony stan epidemii, 
więc z duszą na ramieniu czekaliśmy, czy nasze spotkanie nie będzie „źródłem” 
rozprzestrzenienia się pandemii wśród psychologów i w ich otoczeniu. 

W okresie obostrzeń sanitarnych powiązanych z pandemia w ciągu dwóch kolejnych 
lat Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP nie decydował się na organizację Dnia 
Psychologa. Oczywiście, możliwe było przeprowadzenie spotkania online, bo 
większość psychologów miała już doświadczenie pracy zdalnej lub uczestnictwa w tego 
typu konferencjach. Jednak decyzja Zarządu nie skłaniała się do organizowania 
wirtualnego spotkania, gdyż w naszym rozumieniu nie jest to wyłącznie wydarzenie 
naukowo-szkoleniowe, ale przede wszystkim towarzyskie mającym na celu integrację 
środowiska psychologów. 

Obecnie, w związku ze zniesieniem stanu epidemii, Zarząd Oddziału Krakowskiego 
powrócił do idei zorganizowania Dnia Psychologa w 2023 r. Jednak obecnie stanęły 
przed nami nowe wyzwania - inflacja, a co za tym idzie zdecydowany wzrost cen w 
restauracjach. Sprawdziliśmy oferty w kilkunastu miejscach i stało się dla nas jasne, że 
jeśli zdecydujemy się na organizację Międzynarodowego Dnia Psychologa 2023 to 
koszt uczestnictwa będzie dużo wyższy niż było to w 2020 roku. Pomimo to 
postanowiliśmy nie rezygnować z uroczystej formuły tego wydarzenia. 

Międzynarodowy Dzień Psychologa 2023 planujemy zorganizować w dniu 25 lutego 
2023 roku (sobota) w Hotelu Polonia (najprawdopodobniej), który przedstawił nam 
najkorzystniejszą ofertę cenową.  
Opłaty za uczestnictwo w Dniu Psychologa będą wynosić odpowiednio: 

• 100 zł dla członków Oddziału Krakowskiego PTP 

• 130 zł - dla osób z innych oddziałów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

• 150 zł dla pozostałych zainteresowanych.  

Kwoty te oczywiście nie pokryją wszystkich kosztów organizacyjnych, na które składa 
się m.in. wynajęcie sali, koszt uroczystej kolacji, pokrycie kosztów uczestnictwa 
Prelegentów i zaproszonych gości, oprawa wizualna, itd. Tak jak w poprzednich latach, 
tak i w 2023 roku Oddział Krakowski PTP dofinansuje organizację tego wydarzenia 
(dofinansowanie Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 wynosiło ok. 8000 zł). 
Nadal jeszcze nie została podjęta decyzja dotyczącą tematu konferencji na Dniu 
Psychologa. Sądzimy jednak, że warto wspólnie zastanowić nad tym, co w obecnym 
świecie znaczy „być psychologiem”, jaka jest tożsamość psychologów i nasza kondycja 
zawodowa. Chcielibyśmy, aby spotkanie przybrało formę dyskusji panelowej, a może 
także i dyskusji w mniejszych grupach. 

Mamy nadzieję, że uda się nam podtrzymać tradycję Oddziału Krakowskiego PTP 
i wspólnie spotkać po Nowym Roku na Międzynarodowym Dniu Psychologa 2023.  
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============================ 

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

 

12. KODEKS ETYKI PSYCHOLOGA PTP – DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA 

W dn. 27.10.2020 r. do Zarządu Głównego PTP został przesłany dokument 
Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu 
Etycznego Psychologa PTP. Jego przyjęcie zostało potwierdzone przez 
Przewodniczącą Zarządu Głównego PTP. 

Po 2-letniej pracy (2018-2020) Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: 
Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław 
Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia 
Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, 
Ewa Wach, Beata Wójtowicz zakończył swoją 
działalność przekazując dokument po 
konsultacjach społecznych do Zarządu Głównego 
PTP w celu dokonania korekty językowej. 

Oddział Krakowski PTP, poprzez działalność Koła Psychologów Diagnostów, propaguje 
zasady etyczne wśród psychologów i studentów psychologii podejmując szereg działań 
o charakterze szkoleniowym. Od czasu opracowania kodeksu diagnostycznego w dn. 
1.10.2020 r. znalazł się on w literaturze obowiązkowej na: 

• studiach stacjonarnych na kierunku Psychologia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; 

• szkoleniu specjalizacyjnym z Psychologii Klinicznej w module „Etyka zawodowa 
i aspekty prawne pracy psychologa klinicznego” Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. 

Ponadto Kodeks diagnostyczny prezentowany jest w różnych kontekstach 
diagnozowania w trakcie ogólnopolskich konferencji i na lokalnych szkoleniach: 

• prelekcja dla studentów z okazji inauguracji działalności Studenckiego Koła 
Naukowego Diagnozy Psychologicznej przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. 
KEN w Krakowie pt. „Proces diagnostyczny w praktyce: od sformułowania celu 
do wyciągnięcia wniosków” w dn.13.01.2022 r. Kraków 

•   Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Rekomendacje do diagnozy potrzeb 
psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji 
z Ukrainy”. Organizator Zarząd i Koło Psychologów Diagnostów OK PTP, 
Instytut Psychologii Stosowanej UJ w dn. 21.06.2022 r. Kraków 

•   III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Kliniczne aspekty 
diagnozy psychologicznej zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy i Ogólnopolską Sekcję Psychologii Klinicznej PTP w dn. 
19-20.09.2022 r. Bydgoszcz 

• VIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka pt. DZIECKO W 
KRYZYSIE 2020 - 2022. Organizator Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i 
Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Psychologii 
Klinicznej Dziecka PTP w dn. 18-19.11.2022 r. Warszawa 
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Historia prac nad kodeksem diagnostycznym opisana została  
w specjalnym wydaniu czasopisma Testy Psychologiczne w Praktyce  
i Badaniach, 2021, 1, 1-20 ISSN: 2449- 9072 opublikowanym w dn. 
29.06.2021 r. 

Niestety praca zespołu nie doczekała się uznania. Minęły 2 lata od przekazania 
dokumentu do Zarządu Głównego PTP, a na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTP 
2022 pominięto milczeniem podjęte działania. Dlatego ponownie przekazujemy 
kodeks diagnostyczny do Zarządu Głównego PTP w kadencji 2022-25 i mamy nadzieję, 
że nowe władze PTP docenioną zaangażowanie tak wielu psychologów (praktyków  
i naukowców), którym leży na sercu wysoka jakość diagnozy. Uchwalenie kodeksu 
diagnostycznego będzie dopełnieniem trójstopniowych regulacji w obszarze diagnozy 
przy obowiązującym już Meta-Kodeksie (2018) i Standardach diagnozy 
psychologicznej (2020). 

Zachęcamy wszystkich psychologów do rozpropagowywania standardów i regulacji 
etycznych w swojej pracy zawodowej, szczególnie w obszarze diagnozy 
psychologicznej. Jest to ważne, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy co raz częściej 
docierają do nas skargi na jakość wydawanych opinii (diagnoz) przez psychologów. 
Chrońmy dobre imię zawodu. Przede wszystkich jednak chrońmy odbiorców naszych 
usług, gdyż „Podstawą etyki zawodowej psychologów… jest dobro człowieka.” (KEP 
art.1), co równoznaczne jest dobrą diagnozą.    

Przekazujemy prezentację do wykorzystania na użytek własny i/lub instytucji. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Możliwe jest wykorzystanie prezentacji w celach 
szkoleniowych po uprzednim podaniu autora i przesłaniu informacji o szkoleniu,  
w jakim zostanie wykorzystana na e-mail: beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl 

Prezentacja dostępna TUTAJ 
Beata Wójtowicz 

Koło Psychologów Diagnostów OK PTP 
 

============================ 
ZARZĄD GŁÓWNY PTP: KOMUNIKATY  

ORAZ INNE WAŻNE INFORMACJE 
============================ 

a) Propozycje działań PTP w sprawie projektu ustawy o zawodzie psychologa
Propozycje dostępne są TUTAJ 

 
b) Streszczenia artykułów opublikowanych w 2021 roku w Przeglądzie 

Psychologicznym 
Streszczenia dostępne są TUTAJ 

 
c) Tocząca się dyskusja wokół psychoterapii 
Poniżej umieszczamy link do listu kierowanego do Pani Edyty Gadomskiej Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia 
przygotowany przez Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego. 

Stanowisko Sekcji Psychoterapii PTP 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/issue/view/1909
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/issue/view/1909
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tppb/issue/view/1909
mailto:beata.wojtowicz@ptp.krakow.pl
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/Kodeks-PTP.-Diagnoza-z-dn.-1.10.2020-po-konsultacjach..pdf
https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/2022-Delegaci_propozycje-dziaêaõ-PTP-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zawodzie-pychologa.pdf
https://psych.org.pl/streszczenia-opublikowanych-artykulow-rocznika-2021
http://www.sekcjapsychoterapii.pl/
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