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USTAWA
z dnia 16 kwietnia 

2020 r.
o szczególnych 
instrumentach 

wsparcia w związku z 
rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2

Art. 18. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
713) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

„1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, 
głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym 
dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy 
stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1)     transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2)     dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 
stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3)     wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza 
posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym 
ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć 
możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 
1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567).”.



Statut PSPRC

Walne Zebranie Członków 

§ 18 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako 
sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. 

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu 
obrad.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 
dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których 
zostało zwołane.  

7.    Walne Zebrania Członków Zarząd zwołuje zawiadamiając wszystkich członków 
Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez 
nich jako adresy do korespondencji. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i 
miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. W przypadku zamierzonej 
zmiany statutu Stowarzyszenia należy wskazać istotne elementy treści proponowanych 
zmian. 

8.    Zaproszenie jest skuteczne jeżeli  zostało wysłane co najmniej 10 dni przed 
terminem Walnego Zebrania Członków. 



Program

Wprowadzenie: zasady uczestnictwa, program, strategia PSPRC 2019-2023

Część 1: Sprawozdania 

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019

3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019

Część 2: Dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia w najbliższych latach w obszarach:

1. Naukowym – Czasopismo Psychologia Rozwojowa, Nagroda Szumana, 29. i 30.OKPR 

2. Międzynarodowym – współpraca ze stowarzyszeniami i naukowcami z ośrodków z zagranicy

3. Promocyjnym – zwiększenie liczby członków i rozpoznawalności PSPRC

4. Aktywność młodych naukowców



Zasady uczestnictwa

• Dyskusja i widoczność będzie możliwa podczas spotkania, co zapewnia system ZOOM WEBINAR pod 
warunkiem posiadania przez Państwa mikrofonów i kamer w urządzeniach elektronicznych. Ekran 
systemu ZOOM umożliwia widoczność 48 osób na ekranie jednocześnie. 

• Głosowanie jawne i tajne  będzie możliwe do przeprowadzenia i automatycznego zliczania przez ZOOM 
WEBINAR 

• Lista obecności – Chat 
• Pod teksem: Potwierdzam obecność na WZC PSPRC w dniu 17 czerwca 2020 roku
• Podpis: „Imię i Nazwisko – Potwierdzam”
• Wydrukowany jako lista obecności

• Kworum 



Strategia 
działania PSPRC

1991 Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP

2015 PSPRC

ZADANIE 1: 

utrzymać wszystkie inicjatywy, które z takim sukcesem wprowadził 
poprzedni Zarząd, a które tworzą wysoki merytoryczny status 
Stowarzyszenia

ZADANIE 2: pomysły, które chcemy wprowadzić przez nadchodzące lata:

• Rozwój działalności międzynarodowej - zbudować bliższe relacje ze 
środowiskiem międzynarodowym (przede wszystkim European
Association of Developmental Psychology - EADP), które mogą 
zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi.

• Wzmocnienie relacji z młodymi naukowcami, by wspierać ich działania 
naukowe, dzielić się doświadczeniem i wiedzą, promować psychologię 
rozwoju wśród młodych naukowców.

• Promocja Stowarzyszenia w środowiskach akademickich w Polsce, w 
których dotychczas byliśmy słabiej obecni.

• Zwiększenie oferty naszego Stowarzyszenia dla praktyków.

• Promocja Stowarzyszenia i wiedzy o rozwoju człowieka w nowych 
mediach.



Sprawozdania
Część 1



Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 
rok 2019

1. Ogólna działalność – dr hab. Ewa Gurba, prof. UJ, sekretarz PSPRC

• Prawna podstawa funkcjonowania Stowarzyszenia

• Liczba członków

2. Działalność naukowa

• Konferencja 2020 – dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UJ, wiceprzewodnicząca PSPRC

• Seminarium Śródroczne – dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW, wiceprzewodniczący PSPRC

• Czasopismo Psychologia Rozwojowa – prof. Maria Kielar-Turska, członek Zarządu PSPRC

• Nagroda im. Stefana Szumana – prof. Maria Kielar-Turska, członek Zarządu PSPRC 

3. Działalność Międzynarodowa – dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. WSEI, członek Zarządu PSPRC

4. Promocja i kontakt z członkami: Biuletyn, Facebook – dr Ludmiła Zając-Lamparska, członek Zarządu PSPRC

5. Aktywność młodych naukowców – dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL, członek Zarządu PSPRC



Ogólna 
działalność 
dr hab. Ewa 
Gurba, prof. 
UJ

Podstawa  prawna działalności
• Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka wpisane do KRS 

2015-04-30, a jako Stowarzyszenie z działalnością gospodarczą 
zarejestrowane 2016-09-09,

• 21.01. 2020 roku wpis  zmian w Stowarzyszeniu do KRS

Członkostwo
• Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka liczy 124 członków 

• Od ostatniego Zebrania walnego przyjętych zostało 8 nowych członków.



Ogólna 
działalność 
dr hab. Ewa 
Gurba, prof. 
UJ

Działalność w okresie 13.06.2019 do 17.06.2020

• Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - 13-15 czerwca 2019 
roku

• Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia - 14 czerwca 
• obecnych 28 osób-wszyscy będący członkami Stowarzyszenia)
• absolutorium dla Zarządu, przyjęcie bilansu (jednogłośnie)
• wybór nowych władz  Stowarzyszenia

• Śródroczne Seminarium - 10-11 grudnia 2019 roku w Warszawie (SWPS)
• Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z organizatorami planowanej na maj 

2020 roku  XXIX Konferencji Psychologii Rozwojowej
• Zebranie Zarządu  Stowarzyszenia

• Spotkania Zarządu on-line SKYPE i ZOOM
• 6 września 2019 (sprawy bieżące, Seminarium Śródroczne, OKPR)
• w okresie pandemii 4 spotkania (sprawy bieżące, OKPR)  



Konferencja 
2020 
dr hab. 
Dorota 
Czyżowska, 
prof. UJ

Plan: 

XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii 
Rozwojowej

Współczesne drogi rozwoju – między obawą 
a nadzieją - Warszawa 19-21 maja 2020 r.
Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju 

Człowieka i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pandemia                               zmiana planów

Nowy termin – Warszawa 20-22 maja 2021 r. 

COVID- 19



Seminarium 
Śródroczne 
dr hab. Jan 
Cieciuch, 
prof. UKSW

10-11 grudnia 2019, Warszawa
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

→ Zebranie Zarządu
→ Spotkanie z pracownikami SWPS
→ Seminarium naukowe
- Rozwój funkcji wykonawczych
- Tożsamość
- Dobrostan
- Obywatelskość
- Pakiet narzędzi do pomiaru funkcjonowania poznawczego, 

emocjonalno-społecznego i osobowości dzieci i młodzieży

Dobra atmosfera i wielka gościnność SWPS!

Podziękowania dla Gospodarza 
- dr Konrada Piotrowskiego!



Czasopismo 
Psychologia 
Rozwojowa 
prof. Maria 
Kielar-Turska

Sylwetka Czasopisma Psychologia Rozwojowa 

• Wydawane od 1993 r jako kwartalnik

• Ocena – 20 pkt w kwalifikacji polskich czasopism

• Dofinansowanie MNiSW na lata 2019 – 2020

• Wydawca – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Formy publikacji: 

elektroniczna: http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/

papierowa

Komitet Redakcyjny czasopisma: 

• Redaktor naczelny – Maria Kielar-Turska

• Sekretarz – Beata Winnicka

• Członkowie – Dorota Czyżowska, Joanna Kossewska, Dorota Kubicka, Małgorzata 
Stępień-Nycz

• Konsultacja statystyczna: Jerzy Marzec

Funkcje czasopisma

• Prezentowanie osiągnięć polskiej i światowej myśli z zakresu psychologii rozwoju 

człowieka

• Pokazywanie związków psychologii rozwoju człowieka z innymi dyscyplinami: 

filozofią, socjologią, neuronauką, językoznawstwem, pedagogiką 

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/


Sprawozdanie z działalności wydawniczej za rok 2019 – ukazały się 4 numery , Tom 24.

2019

Liczba artykułów zgłoszonych w roku 2019 24

52
Liczba artykułów pozostałych z roku 2018 24

Liczba artykułów pozostałych z roku 2017 4

Liczba zgłoszonych sprawozdań i recenzji 8

Liczba odrzuconych artykułów 12 (23 %)

Liczba artykułów przyjętych bez poprawek 0

Liczba artykułów przyjętych po poprawkach 26 (50 %)

Liczba recenzentów 50



Nagroda im. 
Stefana 
Szumana –
prof. Maria 
Kielar-Turska

1. Patron nagrody – Stefan Szuman (1889 – 1972)

2. Regulamin - zmieniony w 2020 r

3. Procedura przyznawania nagrody

4. Kapituła nagrody: Maria Kielar-Turska, Adam Niemczyński, Janusz 

Trempała

5. Dotychczasowi Laureaci:

8 nagród za prace doktorskie:

Alina Kałużna (2006), Jan Cieciuch (2008), Adrian Kurcbart (2010), Tomasz 

Frąckowiak (2011), Małgorzata Stępień-Nycz (2013), Beata Winnicka (2016), 

Anna Lipska (2017), Aleksandra Słowińska (2019)

3 nagrody za publikacje:

Wanda Zagórska (2006),  Adam Putko (2010), Jan Cieciuch (2014)



Działalność 
Międzynarodowa 
dr hab. Katarzyna 
Markiewicz, prof. 
WSEI

Perspektywy dla organizacji Konferencja EADP w Polsce. 
Wrzesień 2019: Nawiązanie współpracy z prof. Marcelem van Aken - podjęcie 
rozmów nt. możliwości zorganizowania Europejskiej Konferencji Psychologii 
Rozwojowej w Polsce (2023)

Udział przedstawiciela zarządu EADP w 29 OKPR
Listopad 2019: prof. Willem Koops przyjął zaproszenie na OKPR i wygłoszenie 
wykładu 
(cel zaproszenia: zaprezentowanie działalności PSPRC i oddziaływania w kierunku 
powierzenia Stowarzyszeniu możliwości zorganizowania ECDP w Polsce)

Współpraca z sekretarzem EADP, Bughardem Gniewoszem: 
• zaproszenia na konferencje
• powiadomienia o konkursach

Współpraca z Jean Piaget Society prof. Christopherem Lalonde:
• informacje o wydarzeniach organizowanych przez /lub pod patronatem Jean 

Piaget Society. 

Rok 2020 jest trudny, organizacje, stowarzyszenia zajęte są reorganizacją 
wydarzeń konferencyjnych, mimo to bieżące i najważniejsze 

powiadomienia są do nas przesyłane i systematycznie 
rozpowszechniane



Promocja i 
kontakt z 
członkami: 
Biuletyn, 
Facebook 
dr Ludmiła 
Zając-
Lamparska

Zapraszamy do publikacji:

• Co nowego w nauce
➢Zaproszenia i zapowiedzi

• Głos środowiska

• Psychologia rozwoju 
człowieka w Polsce

Zapraszamy 
do przesyłania na stronę fb
informacji o:
• wydarzeniach
• projektach badawczych
• ofertach pracy dla 

badaczy
• …

strona PSPRC

Kontakt:

• Messenger

• lzajac@ukw.edu.pl

Biuletyn w 2020

• Nr 22: styczeń – luty 
– marzec 2020

• Nr 23: kwiecień –
maj – czerwiec 2020

https://www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Psychologii-Rozwoju-Cz%C5%82owieka-100899211670401
https://m.me/100899211670401?fbclid=IwAR1atXSXBegD84a9vLnLXo2X1mUb9f5Uz3NeytfW83sln30Wn_XpPzq_TOc
mailto:lzajac@ukw.edu.pl


Aktywność 
młodych 
naukowców

dr hab. Elżbieta 
Rydz, prof. KUL

I. Dotychczasowa aktywność 

PSPRC posiada bogatą ofertę dla młodych naukowców, którzy mają możliwość:

1. Uczestnictwa w Ogólnopolskich Konferencjach Psychologii Rozwojowej ze zniżką dla 

doktorantów (460 złotych).

2. Udziału w sesjach naukowych z referatami oraz udziału w sesjach plakatowych.

3. Udziału w konkursie na najlepszy poster organizowanym corocznie w trakcie 

konferencji.

4. Udziału w prestiżowym konkursie o nagrodę im. S.Szumana na najlepszą publikację.

5. Publikacji w Biuletynie PSPRC i w Psychologii Rozwojowej (artykułów i recenzji).

II. Perspektywy:

W dalszej perspektywie rozważana jest możliwość organizacji cyklicznej letniej szkoły 

psychologii rozwojowej dla młodych naukowców z udziałem naukowców polskich i 

zagranicznych; letnie szkoły mogą mieć charakter tematyczny. Finansowanie letnich 

szkół: zewnętrzne (do omówienia).



Przyjęcie sprawozdania z 
działalności Stowarzyszenia 

za rok 2019

Głosowanie

38 – ZA / 0 – PRZECIW / 2 – WSTRZYMUJĘ SIĘ



Sprawozdanie 
finansowe 
Stowarzyszenia 
za rok 2019 –
dr hab. Alicja 
Kalus, prof. UO, 
skarbnik PSPRC

• Stan konta bieżącego na 31.12.2018: 28 420,00 PLN

• Stan konta bieżącego na 31.12.2019: 20 783, 48 PLN





Sprawozdanie 
finansowe 
Stowarzyszenia 
za rok 2019 –
dr hab. Alicja 
Kalus, prof. UO, 
skarbnik PSPRC

Opłaty członkowskie

• 2020 - wpłaty: 21 (1680,00zł -16,94%)
2019 – wpłaty: 38 (3.040,00zł - 33,93%)
2018 – wpłaty: 44 (3400,00zł - 39,28%)

§ 13 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia 
przekazanej do Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 lata.

Termin uiszczania opłaty członkowskiej za 2018/2019/2020 upływa 30 
września 2020r.



Przyjęcie sprawozdania 
finansowego Stowarzyszenia 

za rok 2019

Głosowanie

37 – ZA / 0 – PRZECIW / 1 – WSTRZYMUJĘ SIĘ



Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej 
za rok 2019 – dr 
hab. Anna 
Oleszkowicz, Uwr
Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną 
działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie 
absolutorium Zarządowi, 

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych 
członków Zarządu w razie jego bezczynności

f)  wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania



Przyjęcie sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej za 

rok 2019

Głosowanie

36 – ZA / 0 – PRZECIW / 2 – WSTRZYMUJĘ SIĘ



Dyskusja na temat działalności 
Stowarzyszenia w najbliższych 

latach w obszarach 
Część 2



Obszary do 
dyskusji

Naukowy – Czasopismo 
Psychologia Rozwojowa, Nagroda 

Szumana, 29. i 30.OKPR 

Międzynarodowy – współpraca ze 
stowarzyszeniami i naukowcami z 

ośrodków z zagranicy

Promocyjny – zwiększenie liczby 
członków i rozpoznawalności 

PSPRC

Aktywność młodych naukowców

Inne



Podsumowanie WZC

• Prezentacja na stronie PSPRC

• Protokół z zebrania

• Podpisy członków



Najbliższe działania

INFORMACJA O 
KONFERENCJI OKPR

WYKŁAD LAUREATA 
NAGRODY IM. STEFANA 

SZUMANA

SEMINARIUM 
ŚRÓDROCZNE 2021

KONFERENCJA 29 OKPR 
WARSZAWA 2020/2021



Dziękujemy


