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O strategiach wobec psychobiznesu

Tadeusz Ga kowski

Wydzia  Psychologii, Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej

Autor przedstawia swoj! opini" dotycz!c! przeciwstawiania si" szkodliwym praktykom w oddzia ywa-

niach psychologicznych, takich jak psychoterapia, rehabilitacja, wychowanie. Odwo uje si" do do#wiad-

cze$ Ameryka$skiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie standardów kszta cenia ustawicznego, 

akredytacji oraz sprawowania kontroli spo ecznej nad wykonywaniem us ug psychologicznych. Proponuje 

w !czenie problematyki zwi!zanej z etyk! zawodow! do podstawowego kszta cenia psychologów oraz zor-

ganizowanie systematycznie realizowanych form konsultacji ze strony profesorów psychologii dla popu-

laryzuj!cego wiedz" czasopisma wielonak adowego Charaktery. Wykorzystuj!c aktualne pogl!dy wspó -
czesnych autorów zajmuj!cych si" zarówno praktycznymi wdro%eniami, jak i teoretycznymi podstawami 

psychologii (Lewin, Kazdin, Marlatt z USA), a tak%e opinie polskich badaczy wypowiadaj!cych si" na te 

tematy (Kaja, Kowalik, Zawadzki), przedstawiono tez" o braku podstaw dla stosowania takich podzia ów, 

jakie proponuj! w swym opracowaniu Witkowski i Fortuna, wyodr"bniaj!c grup" „czystych uczonych”, od 

których nale%a oby oczekiwa& zdecydowanej reakcji wobec zagro%e$ ze strony psychobiznesu.

S owa kluczowe: psychobiznes, psychoterapia, rehabilitacja, skuteczno#& oddzia ywa$, dynamiczne sys-

temy z o%one

Artyku  T. Witkowskiego i P. Fortuny (Witkowski 

i Fortuna, 2008) jest w moim przekonaniu pozytywn! re-

akcj! na rozpowszechniaj!ce si" coraz bardziej nadu%ycia 

i szarlataneri" w ofertach us ug psychologicznych i psy-

choterapeutycznych. W naszym kraju sytuacj" t" pog "bia 

fakt nierespektowania zasad i ustale$, jakie zosta y za-

warte w ustawie o zawodzie psychologa, która nie mo%e 

znale'& pe nego wprowadzenia w %ycie. Prowokacje ze 

strony ameryka$skich i brytyjskich psychiatrów, o któ-

rych pisz! Autorzy, by y udan! prób! wykazania dowol-

no#ci i nieporadno#ci diagnostycznej i w ostatecznym 

efekcie doprowadzi y do opracowania podstawowych 

(cho& wci!% niedoskona ych) zasad klasyÞkacji i takso-

nomii zawartych w do#& powszechnie znanym i wyko-

rzystywanym tak%e w krajach europejskich podr"czniku 

(DSM-III).

Witkowski i Fortuna przedstawiaj! w swym artykule 

cztery strategie, jakie ich zdaniem stosowali w konfron-

tacji z pseudonauk! psycholodzy zajmuj!cy si" nauk!. 

By y to wed ug ich klasyÞkacji reakcje nacechowane: 

przemilczaniem, pomniejszaniem, eksploatacj! i wresz-

cie biern! aprobat!. Wydaje si", %e Autorzy zbyt wielkie 

nadzieje wi!%! z przekazywanymi spo ecze$stwu przez 

ludzi nauki opiniami na temat ró%nych metod czy te% 

szkó  psychoterapii. Tego rodzaju informacje mog! by& 

przygotowywane przez komitety naukowe, ale nawet pu-

blikowane w prasie centralnej nie osi!gaj! po%!danego 

efektu i nie zawsze docieraj! do osób najbardziej zaintere-

sowanych. Natomiast racjonalniejsze wydaje si" rozwi!-

zanie polegaj!ce na powierzeniu tego zadania organizacji 

pozarz!dowej, ciesz!cej si" uznaniem spo ecznym, na 

przyk ad Polskiemu Towarzystwu Psychologicznemu czy 

Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu. Ich terenowe 

oddzia y zlokalizowane w wi"kszych miastach, dysponu-

j!c listami licencjonowanych psychoterapeutów, s! w sta-

nie informowa& zainteresowane osoby o specjalistach 

uprawnionych do #wiadczenia us ug w tej dziedzinie. 

Dla utrzymania wysokiego poziomu us ug niezb"dne jest 

zapewnienie tej grupie profesjonalistów sta ego podno-

szenia kwaliÞkacji, okresowo kontrolowanych procedur 

akredytacji, co  !czy si" z wprowadzeniem standardów 

ustawicznego kszta cenia i uzyskiwaniem odpowiednich 

punktów kredytowych. Wydaje si", %e odpowiedzialne 

sprawowanie fachowego nadzoru przez najliczniejsz! or-
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ganizacj" maj!c! w swym gronie do#wiadczonych eksper-

tów z tej dziedziny mo%e zapobiec nadu%yciom. Uwa%am 

te%, %e nie pracownicy wy%szych uczelni czy instytutów 

badawczych maj! stawia& skuteczne bariery przed prak-

tykami szama$skimi w psychologii i psychoterapii. 

Oczywi#cie nale%y docenia& znaczenie i odbiór spo-

 eczny takich popularyzuj!cych wiedz" periodyków, do 

jakich nale%! Charaktery. My#l", %e je#li zapewniona 

zostanie im odpowiednia pomoc konsultacyjna ze strony 

wybitnych ekspertów, b"dzie mo%na ustrzec si" przed re-

klamowaniem niesolidnych us ug lub upowszechnianiem 

rozmaitych hochsztaplerskich pomys ów terapeutycz-

nych.

O potrzebie bada  nad skuteczno!ci" psychoterapii, 

rehabilitacji i innych form pomocy psychologicznej

Omawiane przez Witkowskiego i Fortun" dylema-

ty sk aniaj! do powa%nych reßeksji nad stanem bada$ 

w zakresie podstaw oddzia ywa$ psychoterapeutycz-

nych i ryzyka nadu%y&, jakie mog! si"  !czy& nie tylko 

z t! dziedzin! zastosowa$ wspó czesnej psychologii. 

Odnosi si" to równie% do innych jej aplikacyjnych ob-

szarów, jak poradnictwo i terapia rodzinna, rehabilitacja, 

kszta cenie i wychowanie. Jak podkre#la Kazdin (2008), 

jeszcze w latach 50. dwudziestego wieku rzetelnie opra-

cowane przegl!dowe prace prezentowa y stanowisko, %e 

oddzia ywania psychoterapeutyczne nie wydaj! si" przy-

nosi& wi"kszych korzy#ci ni% do#wiadczenia, jakie by y 

udzia em osób, których nie poddawano psychoterapii. 

Obecnie, jak stwierdza Kazdin, ukazuj! si" tysi!ce pu-

blikacji, w których na podstawie metaanaliz oraz losowo 

kontrolowanych prób (RCT) przyjmuje si", %e psychote-

rapia przynie#& mo%e bardzo wiele korzystnych zmian. 

W ostatnich dwóch latach ukaza o si" kilka obszernych 

monograÞi omawiaj!cych szczegó owo podstawy pomia-

ru efektów psychoterapii oraz zasady monitorowania od-

dzia ywa$ oparte na rzetelnych podstawach okre#lanych 

jako Evidence-Based-Treatment (EBT) (Kazdin, 2000; 

Goodheart, Kazdin i Sternberg, 2006; Luborsky i Lubor-

sky, 2006). Istotn! rol" odgrywaj! oczywi#cie tak%e czyn-

niki uboczne traktowane jako moderatory zmian, które 

nale%y uwzgl"dnia&, oceniaj!c efekty podejmowanych 

oddzia ywa$.

Warto doda&, %e efekty oddzia ywa$ psychoterapeu-

tycznych, jak i rehabilitacyjnych nie atwo poddaj! si" #ci-

s emu pomiarowi, bo na mo%liwo#& przyj#cia pacjentom 

z pomoc! wp yw ma bardzo wiele czynników, takich jak 

wiek, p e&, sytuacja rodzinna, status socjoekonomiczny, 

grupa etniczna, poziom kultury, dost"pno#& us ug i wie-

le innych. Dla diagnozy zaburze$ zachowania znaczenie 

mo%e mie& bardzo wiele danych.

Je#li chodzi o zdolno#& odzyskiwania zachwianej rów-

nowagi czynno#ciowej dotycz!cej stanu psychoÞzyczne-

go czy psychosomatycznego osoby obj"tej programem 

tych oddzia ywa$, nale%y te% bra& pod uwag" coraz 

cz"#ciej wymienian! cech", jak! jest rezyliencja. Jest to 

indywidualnie uwarunkowana zdolno#& odzyskiwania 

pierwotnego stanu równowagi, zale%na od prawid owego 

funkcjonowania struktur neurohormonalnych, w sk ad 

których wchodz! przysadka mózgowa, kora nadnerczy 

i podwzgórze. Badania nad ich funkcjonowaniem i po-

trzeb" wielodyscyplinarnych bada$ w tej dziedzinie sze-

roko omawiaj! mi"dzy innymi Curtis i Cicchetti (2003). 

Na uwag" zas uguj! te% propozycje wprowadzania kry-

teriów sk adaj!cych si" na EBT do ca ej praktyki psycho-

logicznej. Mo%e to przyczyni& si" do ograniczenia dowol-

no#ci, a przede wszystkim do wi"kszej dba o#ci o solidny 

poziom #wiadczonych us ug. 

Bior!c pod uwag" fakt, %e przygotowywane i podej-

mowane przez psychologów klinicznych oddzia ywania 

wymagaj! d u%szego czasu, by mog y przynie#& zamie-

rzone rezultaty, oczekiwania pacjentów oraz ich rodzin 

cz"sto rozmijaj! si" z uzyskanymi efektami. Fakt ten 

stwarza swoiste ryzyko nadu%y&. Proponowane bywaj! 

doros ym pacjentom lub rodzicom dzieci z rozleg ymi 

zaburzeniami rozwojowymi (Pervasive Developmental 

Disorders – PDD) rozmaite programy, rzekomo szybko 

przynosz!ce efekty, a jednocze#nie  !cz!ce si" z wyso-

kimi kosztami. W ten sposób reklamowane s! jako nie-

zwykle skuteczne i najbardziej odpowiednie dla okre#lo-

nej grupy zainteresowanych odbiorców rozmaite metody 

terapeutyczne, zabiegi lecznicze, urz!dzenia protetyczne. 

Bardzo cz"sto foldery prezentowane w #rodkach ma-

sowego przekazu oferuj! tego typu us ugi, przytaczaj!c 

informacje o sprawdzonym rzekomo dzia aniu propono-

wanej metody na okre#lone struktury mózgowe. W tego 

typu materia ach, upowszechnianych bez %adnej formy 

rzetelnej kontroli spo ecznej, spotka& mo%na mniej lub 

bardziej ogólnikowo sformu owane powo ywanie si" na 

wyniki bada$, na fakt dostosowania tych metod do cha-

rakterystyki funkcjonowania struktur mózgowych (jak na 

przyk ad w technice znanej pod nazw! neurolingwistycz-

ne programowanie – NLP).

Do#& powszechnym zjawiskiem obserwowanym w#ród 

psychologów i terapeutów w ostatnich latach bywa ofe-

rowanie rozmaitych metod maj!cych wspomaga& rozwój 

poznawczy czy umo%liwia& lepsze uczenie si", zapa-

mi"tywanie materia u j"zykowego (na przyk ad podczas 

uczenia si" obcego j"zyka). Wiele spo#ród tego typu 

ofert to klasyczna forma psychobiznesu uprawianego 

bez jakiejkolwiek kontroli i profesjonalnego nadzoru. 

Zdarza si", %e zainwestowane #rodki oraz wysi ek w o%o-
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ny w opanowanie tego typu umiej"tno#ci to strata czasu 

i energii. Wi!%e si" to z ogólniejszej natury problematyk! 

w a#ciwego wykorzystywania mo%liwo#ci tzw. psycholo-

gii stosowanej, o czym b"dzie mowa ni%ej.

 Aby zapobiega& tego rodzaju nadu%yciom oraz kon-

sekwencjom niepotrzebnie stosowanego przymusu, a na-

wet przemocy z zastosowaniem bod'ców awersyjnych, 

niektóre organizacje pozarz!dowe (na przyk ad dzia aj!-

ce od ponad 20 lat Krajowe Towarzystwo Autyzmu czy 

Fundacja Synapsis) opublikowa y w polskim t umaczeniu 

rozpowszechniane przez mi"dzynarodowe Sto  warzyszenie 

Autyzm-Europa opracowanie b"d!ce zbiorem Zasad 

Dobrych Us ug, w którym przedstawiono formy zapobie-

gania ró%nego rodzaju nadu%yciom i zaniedbaniom w po-

st"powaniu rehabilitacyjnym z dzie&mi i psychoterapeu-

tycznym z ich rodzicami (Pinto de Freitas, 2002).

Do#& bliskie powi!zania z aksjologicznymi aspektami 

oddzia ywa$ psychologicznych ma trwa o#& efektów, 

jakie one daj!. (!czy si" z tym problematyka ryzyka 

nawrotu objawów czy niew a#ciwych zachowa$, jakich 

mimo optymalnie prowadzonych oddzia ywa$ nie uda-

je si" ca kowicie usun!& czy cho&by zmniejszy&. Wiele 

interesuj!cych prac traktuj!cych o mo%liwo#ciach zapo-

biegania nawrotom (relapse prevention – RP) ukazuje ko-

nieczno#& wykorzystywania dynamicznych modeli anali-

zy procesów poznawczych i mechanizmów radzenia so-

bie w konkretnych przypadkach (Marlatt i Gordon,1985; 

Witkiewicz i Marlatt, 2004).

)rodki masowego przekazu nie zawsze w sposób 

obiektywny przedstawiaj! niezorientowanym odbior-

com w a#ciwy obraz stanu naszej wiedzy i praktycznych 

mo% liwo#ci w omawianej dziedzinie. A to one bardziej 

ni% opinie uczonych kszta tuje opini" spo eczn!. Radio, 

a zw aszcza telewizja mog! odegra& istotn! rol" w dema-

skowaniu ryzykownych i szkodliwych praktyk psycho-

biznesu. Nale%y zadba& o to, by mo%na by o przekazywa& 

szerszym kr"gom odbiorców rzeteln! wiedz" na temat 

wspomnianych zagro%e$, a nie dostarcza& dezinformacji, 

jak to nieraz ma niestety miejsce. Przeci"tnemu widzowi 

i s uchaczowi co najmniej dziwna wydaje si" na przyk ad 

taka sytuacja, gdy wyja#nie$ na temat rozmaitych trud-

nych do jednoznacznego rozstrzygni"cia kwestii udziela-

j! jedne i te same osoby wyst"puj!ce w podejrzanej sk!d-

in!d roli „ekspertów od wszystkiego”. I tu tak%e pojawia 

si" pytanie o granice mi"dzy psychobiznesem a psycho-

szarlataneri!. 

Czy prace teoretyczne rozmijaj" si# 

z potrzebami praktyki psychologicznej?

Z omawian! problematyk! oraz wy%ej postawionym 

pytaniem maj! zwi!zek opinie i rozwa%ania zawarte 

w publikacjach kilku rodzimych autorów, którym bliskie 

s! zastosowania psychologii, a którzy jednocze#nie zasta-

nawiaj! si" nad jej aktualnym statusem i miejscem w#ród 

innych nauk. Kowalik (2006),  !cz!c bogate do#wiadcze-

nia praktyka w zakresie rehabilitacji osób niepe nospraw-

nych z nie mniej aktywn! dzia alno#ci! dydaktyczn! i ba-

dawcz!, zastanawia si" „… jak mo%na unikn!& science Þc-

tion w unaukowieniu praktyki psychologicznej”. Sk ania 

si" do przyj"cia stanowiska ju% przed kilkudziesi"ciu 

laty przedstawionego przez Lewina (1997), który pod-

kre#la  warto#& heurystyczn! praktyki, g osz!c potrzeb" 

jej integracji z teori!. Z kolei Kaja (2006), zajmuj!c si" 

problematyk! wychowania, nawi!zuje do radykalnej kry-

tyki psychologii przedstawionej przez Þzyka Feynmana 

w 1974 roku, który stwierdza, %e studia psychologiczne 

i pedagogiczne s! nauk! kultu cargo (Feynman, 1999). 

Kaja sk ania si" do przyj"cia za Coveneyem i HighÞeldem 

(1997), a tak%e za Horganem (1999) tezy o nieprzewidy-

walno#ci zachowa$ w procesie wychowania, które tak jak 

wiele innych zjawisk codziennego %ycia nie poddaje si" 

dost"pnym nam mo%liwo#ciom analizy, pozostaj!c algo-

rytmem niekompresowalnym. Podobne stanowisko pre-

zentuje Zawadzki w ksi!%ce „Magia i mitologia psycholo-

gii”, podkre#laj!c za Penrose (2007) znaczenie spójno#ci 

systemu liczb zespolonych (tzn. sk adaj!cych si" z cz"#ci 

rzeczywistej i urojonej) dla wyja#niania i modelowania 

z o%onych zjawisk psychologicznych (Zawadzki, 2008). 

Autor ten, omawiaj!c w ko$cowej cz"#ci swej ksi!%ki 

przyczynowo#& nieoznaczono#ci, ukazuje interesuj!ce 

perspektywy, jakie otwieraj! si" przed badaniem proce-

sów, od których zale%y poczucie to%samo#ci warunkuj!ce 

spójno#& ludzkiej psychiki.

Na podstawie przytaczanych przez Kaj", Kowalika oraz 

Zawadzkiego rozwa%a$ odnosi si" wra%enie, %e podzia  
na psychologi" teoretyczn! i stosowan! mo%na uzna& za 

sztuczny i anachroniczny. Cho& nie wszystkie wymagania 

psychometryczne mo%na  atwo realizowa& w badaniach 

klinicznych, ze wzgl"du na zbyt ma ! liczebno#& grup lub 

zbyt du%! zmienno#& wyników, to jednak otwieraj! si" 

nowe mo%liwo#ci oceny zmian zachodz!cych w zwi!zku 

ze stosowanymi oddzia ywaniami. Przyk adem tego mog! 

by& mi"dzy innymi wprowadzane stopniowo w naszym 

kraju w ramach programów wczesnej interwencji rozbu-

dowane i bardzo solidnie przygotowane systemy diagno-

styczno-rehabilitacyjne, na przyk ad model Insite, obej-

muj!cy obszern! skal" rozwojow! i szczegó owy program 

oddzia ywa$ przeprowadzanych z udzia em #rodowiska 

rodzinnego. Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku do 

lat 6 z niepe nosprawno#ciami sensorycznymi i dodatko-

wymi uszkodzeniami (Model Insite, 2007). Model ten 

opiera si" na koncepcjach Piageta (1966), który przez pe-
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wien czas wspó pracowa  z Benoit Mandelbrotem (1982), 

matematykiem, jednym z twórców geometrii fraktali. 

Obecnie w ocenie efektywno#ci i przy modyÞkowa-

niu oddzia ywa$ psychologicznych wykorzystywane s! 

modele iteracyjne i wiele innych koncepcji opartych na 

dynamicznych systemach z o%onych, wykorzystywanych 

w omawianej dziedzinie (van Geert, 1994). Brak jednak 

tego, co mo%na okre#li& jako znajdowanie wspólnego j"-

zyka mi"dzy propozycjami teorii psychologicznych a po-

trzebami praktyki w zakresie us ug #wiadczonych przez 

psychologów (Ga kowski, 2008).

Wró&my jednak do postulatów wysuwanych przez 

Witkowskiego i Fortun" pod adresem pracowników na-

ukowych, którzy mogliby wp ywa& na zmniejszenie za-

gro%e$ zwi!zanych z nadu%yciami wyst"puj!cymi w psy-

chobiznesie. Wydaje si", %e pewne dzia ania mog! by& 

podj"te bez ryzyka wi"kszych obci!%e$ typu organizacyj-

nego:

(1) W ramach obowi!zkowych zaj"& na pierwszych 

latach studiów (jako osobny przedmiot, lub w ramach 

„Historii psychologii”), mo%na wprowadzi& tematyk" 

deontologiczn!. Mog aby ona obejmowa& najcz"stsze 

nieprawid owo#ci w #wiadczonych formach pomocy psy-

chologicznej i diagnozy, wykorzystuj!c tak%e przyk ady 

nadu%y& i nieprawid owo#ci, o których pisz! Witkowski 

i Fortuna.

(2) Dla zespo u redakcyjnego czasopisma Charaktery 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) mog oby 

zapewni& w porozumieniu z zainteresowanymi osobami, 

formy konsultacji z ekspertami w podstawowych dzia-

 ach zastosowa$ psychologii. Istotne wydaje si" wprowa-

dzenie okresowego pe nienia roli tego typu konsultantów 

z zachowaniem zasad kadencyjno#ci.

(3) List" osób uprawnionych do #wiadczenia us ug 

w ró%nych dziedzinach wspomagania psychologiczne-

go oraz psychoterapeutów mo%na udost"pnia& osobom 

zainteresowanym za po#rednictwem placówek resortu 

zdrowia, edukacji, pomocy spo ecznej lub oddzia ów te-

renowych PTP. W tych oddzia ach mog yby by& dost"pne 

tak%e informacje o prywatnych lub publicznych placów-

kach #wiadcz!cych pomoc psychologiczn!.

(4) Czasopisma psychologiczne na swych  amach mo-

g yby cz"#ciej omawia& problematyk" etyki zawodowej 

oraz informowa& o formach realizowania nadzoru oraz 

akredytacji w ju% istniej!cych placówkach publicznych 

i niepublicznych. Mog oby to by& realizowane przy 

wspó udziale organizacji zrzeszaj!cych psychologów 

zatrudnionych w ró%nych resortach (transport, s!dow-

nictwo, edukacja, zdrowie, nauka, pomoc spo eczna). 

Indywidualna próba uzyskania od kilkuset licencjono-

wanych psychoterapeutów wypowiedzi ankietowych na 

temat etycznych dylematów wyst"puj!cych w ich pracy 

sko$czy a si" niepowodzeniem.
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Strategies concerning psycho-business

Tadeusz Ga kowski

Warsaw School of Social Sciences

Abstract

 The author presents his opinion about prevention of harmful practices in such services provided by psy-

chologists like psychotherapy, rehabilitation, and education. He emphasizes the need to draw from experi-

ences described in publications of the American Psychological Association concerning standards of con-

tinuing education, accreditation procedures and social control over various services. Presented are some 

proposals concerning contents of the core academic curricula incorporating ethical standards that deÞne 

steps that should be taken in order to correct or minimize the misuses in clinical practice. Another initia-

tive consists in creating a permanent board of experts assigned for the journal “Charaktery” responsible 

for disseminating popular knowledge about contemporary psychology in the large society. The gap in this 

paper between research and practice in clinical psychology received substantial attention. Drawing from the 

views of a number of Polish (Kaja, Kowalik, Zawadzki) and American (Lewin, Kazdin, Marlatt) authors 

on both practical applications and the theory of psychology, the author claims that the divisions drawn by 

Witkowski and Fortuna into “pure” scientists and practitioners is unfounded.

Key words: psycho-business, psychotherapy, rehabilitation, dynamical complex systems


