[Załącznik nr I]

Protokół z posiedzenia plenarnego
Komitetu Psychologii PAN
z dnia 9 marca 2012
W posiedzeniu plenarnym, które miało miejsce na Wydziale Psychologii UW
(w Warszawie przy ul. Stawki 5/7), uczestniczyło 27 osób.
Obrady prowadził Przewodniczący Komitetu – prof. Piotr Oleś.
Program posiedzenia obejmował następujące punkty:
(1) Regulamin Komitetu Psychologii PAN (po poprawkach zasugerowanych przez
prawników PAN), głosowanie nad przyjęciem poprawionego Regulaminu
(2) Informacje o pismach, które w imieniu Komitetu zostały przekazane Ministerstwu w
sprawach:
a/ kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym,
b/ systemu oceny czasopism naukowych
wydawanych w Polsce (z tzw. listy B),
c/ sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności
dla poszczególnych kierunków studiów
- referują prof. P. Oleś (pkt. a, c) i prof. M. Lewicka (pkt. b)
(3) Kolokwia Psychologiczne 2012
- referuje prof. M. Górnik-Durose
(4) Informacje o VIII edycji Konkursu o Nagrodę KP PAN
im. Andrzeja Malewskiego
- referuje prof. J. Grzelak (Przewodniczący Kapituły)
(5) Recenzowanie testów psychologicznych
- referuje prof. P. Oleś (w imieniu Przewodniczącej PTP
doc. dr M Toeplitz-Winiewskiej)
(6) Stworzenie bazy streszczeń polskich publikacji
- referuje prof. M Lewicka (w imieniu Przewodniczącej PTP
doc. dr M Toeplitz-Winiewskiej)
(7) Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii
im. Tadeusza Tomaszewskiego - referuje prof. B. Bokus
(8) Dyskusja na Programem Komitetu na rok 2012
(9) Wolne wnioski

ad. 1) Regulamin Komitetu Psychologii PAN
Przewodniczący Komitetu przypomniał, że Regulamin Komitetu Psychologii PAN
(przedstawiony w treści Uchwały nr 1 Komitetu Psychologii PAN z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie regulaminu trybu działania komitetu naukowego przy Wydziale I Nauk
Humanistycznych i Społecznych PAN) został wysłany do Dziekana Wydziału I – Profesora
Stanisława Filipowicza, przekazany dalej do akceptacji Wiceprezes PAN – Profesor
Mirosławy Marody, która skierowała nasz Regulamin do konsultacji w Biurze Prawnym
PAN. Poprawki do Regulaminu (w §1, §5 punkt 4, §6 punkt 5, §11 punkty 2 i 4) ,
zasugerowane przez prawników PAN, zostały wprowadzone i nie zgłoszono już konieczności
dalszych poprawek.
Poprawiony Regulamin przeanalizowano krok po kroku i poddano głosowaniu.
W głosowaniu nad przyjęciem poprawionego Regulaminu Komitetu Psychologii Polskiej
Akademii Nauk uzyskano następujący wynik: 27 głosów ZA, 0 głosów Przeciwnych, 0
głosów WSTRZYM. Regulamin ten przyjęto jednomyślnie.
Tekst przyjętego Regulaminu Komitetu Psychologii PAN, przedstawiony w Uchwale
nr 2 Komitetu Psychologii PAN z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie regulaminu trybu
działania komitetu naukowego przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej
Akademii Nauk, zamieszczony jest w Załączniku 1.
ad. 2) Informacje o pismach, które w imieniu Komitetu zostały przekazane MNiSW
po ustaleniach poczynionych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011.
Prof. Piotr Oleś i prof. M. Lewicka przekazali informacje o trzech pismach, które skierowano
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2011r. W pismach tych ukazane
było stanowisko Komitetu (ustalone na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011) w odniesieniu do
trzech zagadnień:
a/ kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
[pismo z dnia 10 grudnia 2011, reprezentujące stanowisko Komitetu Psychologii
W tej kwestii, zamieściliśmy w Załączniku 3 do protokołu z poprzedniego
posiedzenia plenarnego]
b/ system oceny czasopism naukowych wydawanych w Polsce ( z tzw. listy B)
[pismo z dnia 12 grudnia 2011 dołączyliśmy jako Załączniki 4 i 4a do protokołu
z poprzedniego posiedzenia plenarnego]

c/ sposób i tryb ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych
kierunków studiów
W związku z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu ustalania
wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów, ogłoszonym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Psychologii PAN (w
piśmie z dnia 21 grudnia 2011r.) zwrócił się do Ministerstwa z prośbą o ponowne
rozpatrzenie tej sprawy i wprowadzenie niezbędnych korekt. Określona w projekcie
kosztochłonność studiów z zakresu nauk społecznych, w tym psychologii, na poziomie
1,0 – przy kosztochłonności studiów humanistycznych na poziomie 1,5 –
zdecydowanie nie oddaje rzeczywistych kosztów kształcenia w zakresie psychologii, a
także innych empirycznie zorientowanych nauk społecznych.
[pismo z dnia 21 grudnia 2011 zamieszczamy w Załączniku 2 do niniejszego
protokołu]

ad. 3). Kolokwia Psychologiczne 2012
Prof. Małgorzata Górnik-Durose (US) przedstawiła temat Kolokwiów Psychologicznych 2012
i propozycję czterech sesji w trakcie Kolokwiów.
Temat Kolokwiów Psychologicznych 2012:
„Co dalej, psychologio? Kierunki i perspektywy rozwoju dyscypliny”
(Kolokwia w Ustroniu, 21 – 23 czerwca 2012)
Kolokwia będą się koncentrowały wokół problemów odnoszących się do czterech nurtów
(orientacji teoretyczno-metodologicznych) w polskiej psychologii.
Podczas zebrania wyłoniono przewodniczących czterech sesji podczas Kolokwiów:
• społeczno-poznawczej (przewodniczący: prof. Dariusz Doliński),
• społeczno-kulturowej (przewodnicząca: prof. Maria Lewicka),
• neurokognitywistycznej (przewodniczący: prof. Grzegorz Sędek),
• narracyjnej (przewodnicząca: prof. Maria Straś-Romanowska).

ad 4) Nagroda Komitetu Psychologii im. Andrzeja Malewskiego: VIII edycja Konkursu
W imieniu Kapituły Nagrody Komitetu Psychologii im. Andrzeja Malewskiego
głos zabrał prof. Janusz Grzelak (Przewodniczący Kapituły).
W roku 2012 Kapituła Nagrody otrzymała 4 (cztery) zgłoszenia. Recenzenci dorobku
kandydatów zostali przez Kapitułę wybrani i wszystkie materiały przesłano do oceny.

Podstawą oceny kandydatów są:
- szczegółowy życiorys akademicki kandydata/kandydatki,
- kopie wszystkich jego/jej publikacji naukowych,
- dwie recenzje jego/jej wkładu w rozwój nauki,
przygotowane przez samodzielnych pracowników naukowych.
Decyzja Kapituły podjęta zostanie w drugiej połowie maja (w trakcie zebrania nie ujawniono
nazwisk kandydatów do Nagrody).

Ad. 5) Recenzowanie testów psychologicznych
W imieniu nieobecnej na posiedzeniu doc. M. Toeplitz-Winiewskiej (Przewodniczącej
PTP) prof. Piotr Oleś przedstawił inicjatywę PTP, dotyczącą recenzowania testów
diagnostycznych wydawanych w Polsce.

Zasygnalizował, że Prezydium KP PAN (na

posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2012r.) wyraziło gotowość utworzenia komisji ekspertów do
spraw oceny wartości testów psychologicznych. Zadaniem takiej komisji, złożonej z
członków Komitetu i powołanych przez Komitet ekspertów, byłoby powoływanie
recenzentów do oceny wybranych narzędzi diagnostycznych (dokładniej: ustalenie kryteriów
oceny, wytypowanie technik diagnostycznych do recenzji, wybór recenzentów oraz
sformułowanie opinii końcowej na podstawie dwu niezależnych recenzji).
Prezydium zaproponowało do takiej komisji:
• ze strony KP PAN – doc. dr Małgorzatę Toeplitz-Winiewską i dr Jana Cieciucha oraz
• spoza KP PAN – ekspertów w osobach prof. dr Jacka Paluchowskiego i dr hab. Katarzyny
Stemplewskiej-Żakowicz (o ile wyrażą zgodę).
Na zebraniu plenarnym poddano dyskusji tę inicjatywę. Akcentowano potrzebę tego
przedsięwzięcia i zaproponowano skład Komisji/ Zespołu.
Uwaga: Ze względu na to, że PTP jest organem wydającym testy psychologiczne,
kandydatura Przewodniczącej PTP nie została zgłoszona.

Propozycja składu Komisji/Zespołu i liczba głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów:
1. Dr Jan Cieciuch 14
2. Dr. hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz 16
3. Prof. dr Jacek Paluchowski 13

4. Dr Magdalena Kaczmarek 6
5. Prof. Elżbieta Hornowska 18
6. Prof. Bogdan Zawadzki 17
7. Prof. Michał Stasiakiewicz 14
8. Dr Agata Gąsiorowska 24
W wyniku głosowania zaproponowano Komisję/Zespół w składzie:
1. Dr Jan Cieciuch 14
2. Dr hab. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz 16
3. Prof. Elżbieta Hornowska 18
4. Prof. Bogdan Zawadzki 17
5. Prof. Michał Stasiakiewicz 14
6. Dr Agata Gąsiorowska 24
Postanowiono zwrócić się do ekspertów spoza Komitetu Psychologii o wyrażenie zgody na
pracę w takim zespole.

ad. 6) Stworzenie bazy streszczeń polskich publikacji
Prof. Maria Lewicka w skrócie przedstawiła inicjatywę PTP, zmierzającą do
utworzenia polskiej bazy bibliografii naukowej, przedstawioną w pismach wysłanych
Członkom Komitetu w grudniu 2011 i popartą na zebraniu Prezydium Komitetu w dniu 8
stycznia 2012r.
Prezydium Komitetu opowiedziało się za współpracą z PTP przy tworzeniu bazy streszczeń
polskich publikacji. Poddano dyskusji propozycje następujących działań zasugerowanych
przez Prezydium Komitetu:
• Powołanie Komisji do spraw utworzenia bazy; proponowane osoby:
prof. UW dr hab. Maria Lewicka,
prof. KUL dr hab. Mariola Łaguna,
dr Aneta Brzezicka;

• KP PAN oraz PTP zwrócą się do redaktorów polskich czasopism psychologicznych
z prośbą o udostępnienie (w języku polskim i angielskim ) abstraktów artykułów
opublikowanych od roku 2000;
• KP PAN zwróci się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z propozycją
utworzenia profesjonalnej bazy cytowań w zakresie nauk społecznych (lub szerszym),
akcentując

istotny brak systemowy w tym zakresie: przy ocenie czasopism

naukowych, a także ocenie dorobku naukowego kandydatów do stopni naukowych i
tytułu profesora, wymagane są indeksy cytowań, ale brakuje polskiej bazy cytowań w
naukach społecznych.

Dyskusja na zebraniu plenarnym wykazała konieczność zorientowania się, czy w Bibliotece
Narodowej nie ma istotnie bazy streszczeń polskich publikacji. Sprawę ma monitorować
prof. M. Lewicka. Na razie nie powołano komisji do spraw utworzenia wzmiankowanej bazy.

ad. 7) Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
Prof. Barbara Bokus przedstawiła krótką informację na temat Fundacji na Rzecz Rozwoju
Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego. Przypomniała, że Fundacja ustanowiona
została w lipcu 2008 r. przez prof. Zofię Ratajczak, dysponującą funduszem pozostawionym
w depozycie przez prof. Tadeusza Tomaszewskiego.
Fundacja działa na podstawie Statutu Fundacji, zamieszczonego w akcie notarialnym z dnia
16.07.2008 (Statut Fundacji zamieszczamy w Załączniku 3 do niniejszego protokołu).
Zgodnie z §11 Statutu, Fundacja została powołana w celach:
1. działania na rzecz rozwoju psychologii jako nauki,
2. skupienia wokół idei Fundacji osób oraz organizacji krajowych i zagranicznych
pragnących poświęcić swoją wiedzę, umiejętności i czas na rzecz rozwoju psychologii
jako nauki.
3. działania na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa
mająca związek z psychologią.
Według §12 Statutu, Fundacja może realizować swe cele poprzez:
1. Wspieranie i organizowanie: wykładów, odczytów, prelekcji, warsztatów, szkoleń,
konferencji, seminariów, kongresów naukowych związanych z psychologią jako
dyscypliną nauki.

2. Pomoc w wyjazdach zagranicznych, ważnych dla psychologii w przypadkach
trudności finansowych w ich realizacji.
3. Przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie prac związanych z psychologią
4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich badań i rozwiązań w dziedzinie psychologii
jako nauki, przyczyniających się do jej rozwoju.
5. Przyznawanie nagród za prace naukowe zawierające oryginalny pomysł lub wynik,
a nie przyczynkarskie, typu „jeszcze jedna zmienna”, bez względu na stopień
naukowy autora oraz ułatwienia w publikowaniu tego typu prac.
6. Wspieranie publikacji upowszechniających dorobek naukowy psychologii,
7. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową
i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
8. Współpraca z instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi
w zakresie działań o charakterze psychologicznym,
9. Działalność popularyzatorska,
10. Udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami Fundacji.

Fundusz z końca roku 2011, jakim dysponuje Fundacja, jest skromny
i wynosi 42.123, 55PLN (Fundusz Założycielski wynosił 37.000PLN).
Numer rachunku bankowego Fundacji,
na który można wpłacać pieniądze:
70 1160 2202 0000 0001 5523 3300
W dyskusji skupiono się na a/ kwestii rozpropagowania działań Fundacji i pomnażania
stanu konta Fundacji, a także na b/ konieczności powołania w obrębie Fundacji nowego ciała
(obok Rady i Zarządu Fundacji), tj. Kapituły Nagrody Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej
Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego.

ad. 8) Program Komitetu Psychologii PAN na rok 2012
Przewodniczący Komitetu przedstawił Program Komitetu Psychologii PAN na rok 2012,
zaakceptowany przez członków Prezydium.
Program ten poddano głosowaniu, został jednomyślnie przyjęty przez Zgromadzonych.
Jego treść przedstawiamy poniżej:

Program Komitetu Psychologii PAN na rok 2012
W roku 2012 Komitetu Psychologii PAN zamierza, wzorem lat poprzednich, realizować
zadania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych:
1. Jakość kształcenia w zakresie psychologii – troska o jakość kształcenia w okresie
reformy szkolnictwa wyższego w Polsce staje się sprawą priorytetową, stąd

dyskusja na forum Komitetu oraz wypracowanie stanowiska promującego
standardy kształcenia należą do ważnych zadań Komitetu w roku bieżącym.
2. Jakość badań – promowanie twórczych i oryginalnych dokonań naukowych,
zwłaszcza publikowanych w obiegu międzynarodowym i stanowiących znaczący
wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny naukowej.
3. Jakość publikacji naukowych w zakresie psychologii – temu celowi służy:
(1) wydawanie czasopism naukowych afiliowanych przy KP PAN (Polish
Psychological Bulletin oraz Studia Psychologiczne);
(2) dokonywanie oceny czasopism naukowych pod kątem jakości publikacji oraz
formalnych aspektów funkcjonowania redakcji;
(3) opiniowania zasad parametryzacji czasopism naukowych.
4. Przygotowywanie opinii, ocen i ekspertyz na temat rozwiązań prawnoorganizacyjnych dotyczących funkcjonowania jednostek naukowych i naukowodydaktycznych oraz dydaktycznych, w tym zasad parametryzacji jednostek
naukowych, kosztochłonności studiów oraz innych kwestii o podstawowym
znaczeniu dla rozwoju badań i jakości kształcenia w zakresie psychologii i nauk
pokrewnych.
5. Promowanie dobrych praktyk dotyczących jakości badań, dydaktyki oraz
etycznych aspektów aktywności naukowej, jak na przykład kwestia korzystania z
cudzej własności intelektualnej.
6. Prowadzenie naukowej debaty w ramach dorocznej konferencji „Kolokwia
Psychologiczne”,
osiągnięciami

poświęconej

badawczymi

prezentacji
polskich

i

dyskusji

psychologów.

nad

aktualnymi

Integralną

częścią

„Kolokwiów” jest spotkanie przedstawicieli Komitetu z Dziekanami Wydziałów
Psychologii i Dyrektorami Instytutów Psychologii, poświęcone dydaktyce,
zasadom parametryzacji jednostek naukowych oraz innym sprawom istotnym
dla kształcenia w zakresie psychologii.
7. Promowanie rozwoju naukowego i osiągnięć młodych badaczy, głównie za
pośrednictwem konkursu o Nagrodę Komitetu Psychologii PAN im. Andrzeja
Malewskiego.
8. Wymiana myśli oraz integrowanie środowiska wokół wspólnych interesów.
9. Podejmowanie aktualnych problemów zgłaszanych przez środowisko naukowe i
społeczne.

ad. 9) Wolne wnioski
W tym punkcie podniesiono dwie sprawy:
- kwestię standardów kształcenia i dopasowania ich zarówno do możliwości
studentów, jak i misji szkół wyższych – z uwagi na potrzebę utrzymania wysokiego
poziomu kształcenia w zakresie psychologii;
- kwestię recenzowania monografii i prac dyplomowych (w trosce o jakość publikacji
i jakość kadry).

Protokołowała:
Sekretarz Komitetu
Prof. dr hab. Barbara Bokus

Uwaga: Załączniki 1-3 (poniżej)

Przewodniczący
Komitetu Psychologii PAN
Prof. dr hab. Piotr Oleś

Załącznik 1
Uchwała Nr 2
Komitetu Psychologii PAN
z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie regulaminu trybu działania komitetu naukowego
przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk, uchwala się, co następuje:
§1
Organami Komitetu są Przewodniczący oraz Prezydium liczące pięć osób, w tym obok
Przewodniczącego i Zastępcy, Sekretarz oraz dwu członków.
§2
Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i
przewodniczy im Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć
wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
§3
1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co
najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia nadzwyczajne na wniosek co najmniej 30
procent członków Komitetu.
§4
Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu nie później
niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§5
Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały w sprawach:
1) dotyczących regulacji prawnych odnoszących się do organizacji życia
naukowego i jednostek naukowych oraz naukowo-dydaktycznych, jakości

kształcenia w zakresie psychologii, promowania wysokiej jakości badań
naukowych oraz innych kwestiach dotyczących środowiska naukowego;
2) wyboru członków Komisji Wyborczej Komitetu;
3) wyboru Przewodniczącego i Prezydium Komitetu oraz zmian we władzach
Komitetu;
4) zaproszenia do swojego składu specjalistów (w myśl art. 35 ust. 5 Ustawy
o PAN) w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru
i wnioskowania do Dziekana Wydziału o powołanie ich w skład Komitetu,
a także rekomendowania członków honorowych Komitetu;
5) powoływania komisji i zespołów roboczych do zadań określonych przez
Komitet;
6) uchwalania regulaminu Komitetu oraz wprowadzania do niego zmian;
7) integracji środowiska naukowego poprzez organizację konferencji naukowych,
publikacje i inne formy wymiany myśli;
8) upoważnienia Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Prezydium
Komitetu do podejmowania działań leżących w kompetencjach Komitetu
w okresach między zebraniami plenarnymi;
9) w innych sprawach zgłaszanych przez Przewodniczącego lub członków
Komitetu.
§6
Prezydium Komitetu podejmuje decyzje (w szczególności) w sprawach:
1) zwoływania zebrań plenarnych Komitetu;
2) organizacji pracy Komitetu oraz tematów proponowanych do dyskusji podczas
zebrań plenarnych;
3) stanowiska Komitetu w sprawach pilnych w okresie między zebraniami
plenarnymi z upoważnienia zebrania plenarnego;
4) przeprowadzenia konsultacji za pośrednictwem Internetu w sprawach nie
cierpiących zwłoki w okresie między zebraniami plenarnymi Komitetu.
§7
Przewodniczący Komitetu, w szczególności:
1) reprezentuje Komitet wobec Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa i innych
instytucji;

2) podejmuje decyzje leżące w kompetencjach Komitetu po zasięgnięciu opinii
Prezydium w sprawach nie cierpiących zwłoki w okresach między zebraniami
plenarnymi;
3) upoważnia członków Komitetu do reprezentowania Komitetu Psychologii PAN
w jego imieniu i do innych zadań.
§8
1. Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się
protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.
2. Sprawozdania roczne z pracy Komitetu sporządza i podpisuje Sekretarz wraz z
Przewodniczącym Komitetu.
§9
1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu może zarządzić
głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§ 10
1. W ramach Komitetu działają sekcje, komisje, zespoły, zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały.
2. Do struktur określonych w ust. 1 wchodzą członkowie Komitetu.
3. W ramach Komitetu działa Kapituła Nagrody im. Andrzeja Malewskiego. Tryb pracy
Kapituły określa jej własny regulamin.
4. Do realizacji wyznaczonych przez siebie zadań Komitet może powołać zewnętrznych
ekspertów, konsultantów i innych specjalistów.
§ 11
1. Członkiem honorowym Komitetu może zostać osoba:
1) posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju psychologii lub zasłużona w pracy
na rzecz Komitetu jako Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego, albo
członek Prezydium przez co najmniej dwie kadencje;
2) która w danej kadencji nie jest członkiem Komitetu.
2. Godność członka honorowego przysługuje dożywotnio.

3. Członek honorowy może uczestniczyć w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu
stanowiącego.
4. W przypadku, gdy członek honorowy zostaje wybrany do Komitetu na daną
kadencję, nabywa uprawnienia członka Komitetu.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii.

Załącznik 2
Komitet Psychologii
Polskiej Akademii Nauk
Ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

Warszawa, 21 grudnia 2011

Szanowna Pani Minister
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
Szanowna Pani Minister,
W związku z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu ustalania
wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów ogłoszonym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Psychologii PAN zwraca się do Pani
Minister z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i wprowadzenie niezbędnych
korekt. Określona w projekcie kosztochłonność studiów z zakresu nauk społecznych, w tym
psychologii, na poziomie 1,0 – przy kosztochłonności studiów humanistycznych na poziomie
1,5 – zdecydowanie nie oddaje rzeczywistych kosztów kształcenia w zakresie psychologii, a
także innych empirycznie zorientowanych nauk społecznych.
Kosztochłonność studiów psychologicznych związana jest z faktem, iż studenci
poznają warsztat badawczy typowy zarówno dla humanistyki jak i przyrodoznawstwa.
Kształcenie w zakresie psychologii, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi, ma
silne nachylenie praktyczne. Ważnym jego elementem są laboratoria, warsztaty, ćwiczenia w
małych grupach i praktyki studenckie odbywane różnych instytucjach i obszarach psychologii
stosowanej. Prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie, mają charakter empiryczny, co
wymaga badań laboratoryjnych, kwestionariuszowych, klinicznych lub terenowych. Obok
tradycyjnie stosowanych wywiadów, ankiet i eksperymentów z wykorzystaniem sprzętu
komputerowego, coraz częściej stosuje się drogie metody neuroobrazowania, metody
psychofizjologiczne, badania na zwierzętach, itd.
Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, stąd przygotowanie do
pracy z ludźmi powinno spełniać wysokie standardy, nie można dopuścić do obniżenia jego
jakości, gdyż mogłoby to mieć poważne skutki społeczne. Kształcenie w zakresie psychologii
obejmuje unikatową syntezę wiedzy, kompetencji i umiejętności, dlatego nie może mieć
charakteru wyłącznie audytoryjnego, wymaga pracy w małych grupach oraz zatrudniania
wysokiej klasy specjalistów.
Wszystkie te racje świadczą, iż wskaźnik kosztochłonności studiów psychologicznych
powinien być określony na wyższym poziomie, niż w projekcie rozporządzenia. Ekspertyzy
środowiskowe określają go na poziomie co najmniej 1,5. Wskaźniki kosztochłonności należą
do algorytmu przyznawania środków budżetowych na działalność uczelni, mają zatem
bezpośredni wpływ na jakość kształcenia; pośrednio oddziałują na rozwój uczelni wyższych.
W trosce o jakość kształcenia w zakresie psychologii, Komitet Psychologii PAN
przedkłada Pani Minister przedstawione powyżej racje, uprzejmie prosząc o wniesienie
odpowiedniej korekty do projektu rozporządzenia.
Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący
Komitetu Psychologii PAN
Prof. dr hab. Piotr Oleś

Załącznik nr 3

STATUT
FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEJ PSYCHOLOGII
IM. TADEUSZA TOMASZEWSKIEGO

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
Zofię Ratajczak, dysponującą funduszem pozostawionym w depozycie przez
Tadeusza Tomaszewskiego, który zmarł 19 marca 2000 r. w Warszawie,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Janik-Rymarczyk
w kancelarii notarialnej w Katowicach, przy ul. Damrota 16-18, w dniu 16.07.2008 r.,
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§3
Fundacja ma osobowość prawną.
§4
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może w celu współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§6
1. Fundacja może powoływać oddziały, zakłady, filie, a działając za granicą
Rzeczpospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.
2. Fundacja może przystępować, jak również współpracować z innymi fundacjami
i stowarzyszeniami.
§7
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§8
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku ”Fundacja na Rzecz Rozwoju
Polskiej Psychologii im. T. Tomaszewskiego”.
§9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
§10
1.Instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne, jak również
inne podmioty dokonujące na rzecz Fundacji darowizny w wysokości co najmniej
1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych ) uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie – tytuł
sponsora Fundacji.
2. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§11
Fundacja została powołana w celach:
1. działania na rzecz rozwoju psychologii jako nauki,
2. skupienia wokół idei Fundacji osób oraz organizacji krajowych i zagranicznych
pragnących poświęcić swoją wiedzę, umiejętności i czas na rzecz rozwoju psychologii
jako nauki.
3. działania na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa
mająca związek z psychologią.
§12
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
11. Wspieranie i organizowanie: wykładów, odczytów, prelekcji, warsztatów, szkoleń,
konferencji, seminariów, kongresów naukowych związanych z psychologią jako
dyscypliną nauki.

12. Pomoc w wyjazdach zagranicznych, ważnych dla psychologii w przypadkach
trudności finansowych w ich realizacji.
13. Przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie prac związanych z psychologią
14. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich badań i rozwiązań w dziedzinie psychologii
jako nauki, przyczyniających się do jej rozwoju.
15. Przyznawanie nagród za prace naukowe zawierające oryginalny pomysł lub wynik,
a nie przyczynkarskie, typu „jeszcze jedna zmienna”, bez względu na stopień
naukowy autora oraz ułatwienia w publikowaniu tego typu prac.
16. Wspieranie publikacji upowszechniających dorobek naukowy psychologii,
17. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową
i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
18. Współpraca z instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi
w zakresie działań o charakterze psychologicznym,
19. Działalność popularyzatorska,
20. Udział w innych przedsięwzięciach, zgodnych z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI
§13
1.Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu
społeczności jako działalność pożytku publicznego.
2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna
w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§14
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań
majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy
Fundacji oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§15
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 37.100,00 (słownie :
trzydzieści siedem tysięcy sto złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia
oraz środki finansowe , nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
§16
Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizacje statutowych celów
Fundacji.
§17
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych
3. dotacji, subwencji oraz grantów
4. odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji, zdeponowanych
na rachunkach bankowych Fundacji.
§18
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizacje wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§19
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej ”Zarządem”
§20

1. Rada składa się z od trzech do pięciu członków
2. Kadencja członków Rady trwa trzy lata i dwa miesiące.
3. Członek Rady może zostać powołany na następną kadencje
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem Funkcji w Zarządzie
Fundacji
5. Członków pierwszego składu powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą uchwałą Rada.
6. Pierwsza Rada Fundacji działa w składzie:
Przewodniczący Rady – Zofia Ratajczak
Członek Rady –Adam Frączek
Członek Rady – Janusz Reykowski
Członek Rady – Jan Strelau
§21
1. Fundator może być członkiem Rady
2. Fundator i członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.
§22
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
§23
Do szczególnych obowiązków Rady należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji, członków Zarządu Fundacji,
przy czym pierwszego wyboru składu Zarządu dokonuje Fundator,
2. uchwalenie zmian w Statucie Fundacji,
3. zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd rocznych programów działalności
Fundacji,
4. nadzór nad działalnością Fundacji, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu
z działalności praz udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium.
5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez jej Zarząd,
6. przyznawanie tytułu sponsora Fundacji
7. wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad prawidłową
realizacją,
8. ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji.
9. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

10. powoływanie likwidatora Fundacji.
§24
1.Rada wybiera ze swego Przewodniczącego Rady
2.Przed upływem kadencji, o której mowa w ust. 2 §20 członek Rady może zostać
odwołany na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
c) popełnienia czynu narażającego dobre imię Fundacji
d) podjęcia zatrudnienia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Rady,
e) niepełnienie obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok.
Śmierć członka Rady powoduje ustanie jego członkostwa.
§25
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do prawomocności uchwał Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy składu
jej członków.
§26
Radę zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
§27
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż na pół roku.
2. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, podpisane przez Przewodniczącego Rady.
§28
1. Zarząd Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu.
2. Zarząd jest powoływany na okres trzech lat przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
Członkowie Zarządu są wybierani spośród kandydatów wskazanych przez Radę.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji,
4.Pierwszy Zarząd Fundacji działa w składzie:
Prezes Zarządu – Danuta Kądzielawa
Wiceprezes Zarządu - Barbara Bokus
Członek Zarządu – Dariusz Doliński

Członek Zarządu – Andrzej Eliasz
Członek Zarządu – Idalia Kurcz
§29
1.Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji, określonej w §28 ust.2 Statutu
przez Radę następuje w razie:
a) złożenia pisemnej rezygnacji
b)skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
c) nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu,
d) popełnienia czynu narażającego dobre imię Fundacji
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
f) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu
g) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok.
2. Śmierć członka Zarządu powoduje ustanie jego członkostwa.
§30
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady.
§31
Zarząd Fundacji w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2.kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej celami statutowymi i obowiązującymi
przepisami prawa,
3.okresla strukturę organizacyjną Fundacji
4. przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje, granty
5. realizuje uchwały Rady Fundacji
6. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
7. uchwala roczne programy działania Fundacji
8.sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
§32
Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji
§33
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes zarządu Fundacji łącznie
z członkiem Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
§35
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jego członków.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§36
Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana w drodze jednomyślnej uchwały Rady.
§37
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§38
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
§39
Decyzje o połączeniu podejmuje Rada w formie jednomyślnej uchwały.
§40
Fundacja ulega likwidacji w razie nieosiągnięcia celów, do których została powołana,
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych.
§41
1.Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w formie jednomyślnej uchwały.
2. Uchwała w sprawie likwidacji musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie
likwidowanego majątku z zastrzeżeniem ust.3.
3. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przeznacza się na cele zbieżne z celami
statutowymi Fundacji.
Fundator Założyciel
Zofia Ratajczak

