
Protokół z wirtualnego posiedzenia Zarządu Fundacji  

na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego 

w dniach 11-18 kwietnia 2016r. 

 

1/ Członkowie Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza 

Tomaszewskiego przyjęli, że ich obecność na konferencji „Człowiek w sytuacji” w dniach 

26/27 listopada 2015 w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, 

uznać można za ostatnie w roku 2015 posiedzenie Zarządu Fundacji. Z uznaniem oceniono 

organizację  konferencji „Człowiek w sytuacji” (Załącznik 1). 

                                  

2/ Zarząd Fundacji dziękuje Radzie Programowej konferencji za wsparcie merytoryczne                          

w pracach nad programem. Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Psychologii UW – Profesor 

Ewie Czerniawskiej  i JM Rektorowi Uniwersytetu SWPS – Prof. Andrzejowi Eliaszowi                   

za wsparcie finansowe konferencji.  JM Panu Rektorowi bardzo dziękujemy za oddanie                        

do naszej dyspozycji trzech pomieszczeń w siedzibie Uniwersytetu SWPS w czasie trwania 

konferencji.   

3/ Teksty z konferencji (wykłady plenarne, wykłady w poszczególnych sesjach, dwugłos                   

na zakończenie konferencji) zostaną opublikowane. Redakcji całości podjęła się Profesor 

Maria Materska, której tą drogą bardzo serdecznie dziękujemy.  

O redakcję materiałów z poszczególnych sesji tematycznych zwrócono się do Państwa 

Koordynatorów sesji.                                                                                                                                   

Termin nadsyłania tekstów (pod adresem mailowym: bokus@al.uw.edu.pl) – 31 maja 2016r.  

Materiały filmowe z konferencji  będą umieszczone na przygotowywanej nowej stronie 

Fundacji, która ma być gotowa za miesiąc.  

4/ Zapraszamy na II część konferencji pt. "Człowiek w sytuacji – ujęcie interdyscyplinarne" 

(14-15 listopada 2016, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa). 

Za organizację II części konferencji odpowiadają (jak poprzednio): Barbara Bokus i Wiesław 

Łukaszewski. 

 

5/ Zarząd Fundacji z przykrością przyjął informację, że Wydawnictwo Naukowe PWN nie 

może podjąć się wydania podręcznika „Wstęp do psychologii” Profesora Tadeusza 

Tomaszewskiego (1963), o które to wydanie zabiegaliśmy po 50 latach od ukazania się 

„Wstępu do psychologii”.  Powód: skomplikowana sytuacja prawna podręcznika jako                        

tzw. dzieła „osieroconego”.  Dzieła osierocone mogą być publikowane tylko przez instytucje, 

które udostępnią je później bezpłatnie (a na takie rozwiązanie w PWN nie możemy liczyć, 

informacja otrzymana od Pani Redaktor Aleksandry Małek-Leśniewska z Wydawnictwa 

Naukowego PWN). 

 

6. Profesor Zofia Ratajczak  – Przewodnicząca Rady Fundacji  przedstawiła bardzo ciekawą 

propozycję Profesora Janusza Reykowskiego, dotyczącą  upamiętnienia dorobku Patrona 

naszej Fundacji.  Chodzi o stworzenie Zespołu, który miałby się skupić na treści dorobku 

Profesora Tadeusza Tomaszewskiego, aby mogła powstać praca, która mówiłaby o tym,                         

jaki jest merytoryczny wkład Profesora do rozwoju psychologii i które Jego idee pozostają 
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ważne do dziś. Chodzi o specjalną, starannie wydaną publikację, która miałaby nie tylko 

symboliczny, ale i merytoryczny charakter . 

Zarząd Fundacji z całą mocą popiera tę ideę i rozpocznie działania, by doszło do powstania 

takiego Zespołu, który podjąłby się prac nad merytoryczną, organizacyjną  i finansową                                

stroną tego przedsięwzięcia.  

 

7. Do Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga przesłano w marcu zeznanie podatkowe Fundacji 

za rok 2015  (CIT-8). Stan konta Fundacji z dnia 31 grudnia 2015 roku  opiewa na sumę 

40630, 94 PLN.  

8. Za zgodą Członków Zarządu (głosy zebrane mailowo przez Profesor Barbarę Bokus), przy 

poparciu  Przewodniczącej Rady (Profesor Zofii Ratajczak), Fundacja na Rzecz Rozwoju 

Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego objęła patronatem konferencję  

„Buntownik bez wyboru”, organizowaną 22 maja 2016r. w  Warszawie przez Studenckie 

Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog”, działające na Uniwersytecie Warszawskim (opiekun 

naukowy Koła: dr hab. Anna Cierpka) http://skndialog.pl/index.php/konferencja 

 

                                                                                                                                                                            

                                                                          

                                                                                                         Barbara Bokus 
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