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Kraków, dnia 19.10.2020 r. 

 
 
 

PODSUMOWANIE  
PRAC ZESPÓŁ DS. KODEKSU W OBSZARZE DIAGNOZY PTP nad 

SZCZEGÓŁOWYMI PRZEPISAMI ETYCZNYMI DOTYCZĄCYMI DIAGNOZY 
PSYCHOLOGICZNEJ 

w II części  
KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO 
z dnia 1 października 2020 r. 

 
 

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 opracował propozycje zasad 
etycznych w obszarze diagnozy psychologicznej II części KEP PTP https://ptp.krakow.pl/wp-
content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-
Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf 

 
I. HISTORIA PRAC ZESPOŁU 

 
Praca Zespołu trwała z przerwami od sierpnia 2019 roku do lutego 2020 roku 

i bazowała na propozycji wypracowanej w dniu 25 marca 2018 roku przez Zespół 
Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP w składzie: Maja Filipiak, Władysław 
Jacek Paluchowski, Anna Słysz, Beata Wójtowicz. Członkowie Zespołu Ogólnopolskiej 
Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP zdeklarowali chęć kontynuacji prac nad II częścią 
Kodeksu. Beata Wójtowicz zwróciła się także do innych psychologów, reprezentujących 
różne obszary działań psychologicznych, poszerzając grono specjalistów mających 
doświadczenie w diagnozowaniu. Zespół był otwarty na przyjęcie członków PTP, którzy sami 
chcieliby zaangażować się w prace odpowiadając na zaproszenie przesłane przez Zarząd 
Główny PTP w dniu 28 maja 2019 roku. W skład Zespołu weszli specjaliści: biegli sądowi, 
w zakresie psychologii klinicznej (w tym neuropsychologii) i edukacji, psychologii 
wojskowej oraz psychologii transportu. Członkami Zespołu byli psychologowie-praktycy 
mający duże doświadczenie w zakresie diagnozy i orzecznictwa oraz w działalności naukowo 
- dydaktycznej. Ponadto były to osoby czynnie angażujący się w prace sekcji i oddziałów PTP 
oraz inne działania na rzecz Towarzystwa.  

W dniu 29 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTP 
w Warszawie przyjęło opracowany dokument jako pomocniczy dla Kodeksu Etycznego 
Psychologa PTP z dn. 2 grudnia 2018 roku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PTP przez Zarząd Główny planowanego do końca grudnia 2020 
roku. Uchwałą nr 6 z dnia 29 lutego 2020 roku NWZD PTP powierzyło dalsze prace nad 
kodeksem Zespołowi ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP, który miał przeprowadzić 
konsultacje społeczne w środowisku.  
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II. KONSULTACJE SPOŁECZNE 
 

Profesor Władysław Jacek Paluchowski przy współpracy z Zespołem opracował 
anonimową ankietę (https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA) dla psychologów 
zajmujących się procesem diagnozowania. Została ona przesłana do Zarządu Głównego 
i oddziałów PTP z prośbą o umieszczenie jej na stronie Towarzystwa i rozpropagowania 
w środowisku. Ankieta została udostępniona na stronach: 

• Oddziału Gdańskiego PTP http://ptp.gumed.edu.pl/index.php/blog/ 
• Oddziału Krakowskiego PTP https://ptp.krakow.pl/konsultacje-spoleczne-etyka-w-

diagnozie/ 
• Oddziału Olsztyńskiego PTP https://olsztynptp.wixsite.com/home/single-

post/2020/06/28/Ankieta-dotycz%C4%85ca-etyki-zawodowej-w-obszarze-
diagnozowaniai 

• Oddziału Poznańskiego PTP http://www.poznan-ptp.pl/ 
• Pracowni Testów Psychologicznych PTP https://www.practest.com.pl/ankieta-ptp-

dotyczaca-etyki-zawodowej-w-obszarze-diagnozowania 
oraz indywidualnie przesłana do psychologów. 

Konsultacje społeczne trwały 4 miesiące: od czerwca do końca września 2020 roku. 
Wyniki konsultacji zostały opracowane przez profesora Władysława Jacka 
Paluchowskiego. Proponowane przez ankietowanych zmiany zostały uwzględnione w tekście 
Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej w II części 
Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dnia 1 października 2020 r. i zaakceptowane przez 
Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP.  

 
III. WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
Charakterystyka grupy ankietowanych: 

W ankiecie wzięło udział 86 psychologów z całej Polski reprezentujących różne 
obszary działalności psychologicznej:  

• 45,3% respondentów psychologię kliniczną/zdrowia; 
• 37,2% respondentów psychologię sądową; 
• 24,4% respondentów psychologię edukacji; 
• 18,6% respondentów psychologię pracy i organizacji; 
• 10,5% respondentów obszar naukowo-badawczy. 

Pojedyncze osoby deklarowały też działalność w obszarze psychologii sportu, transportu, 
psychologii dziecięcej, interwencji kryzysowej, terapii, w pomocy społecznej, orzecznictwie. 

Ankietowani deklarowali swoją aktywność diagnostyczną w celach: 
• orzeczniczych pociągających za sobą skutki prawne – 40,7% ankietowanych; 
• opiniowania dla organów sprawiedliwości – 41,9% ankietowanych; 
• opiniowania bez skutków prawnych - 41,9% ankietowanych; 
• opiniowania w innych celach - 41,9% ankietowanych 

 
Respondenci byli w pełni reprezentatywną grupą psychologów zajmującą się procesem 

diagnozowania w obszarach, gdzie diagnoza ma kluczowe znaczenie. 
 
Wyniki szczegółowe: 

Ankietowani uznali zdecydowaną większość proponowanych artykułów za jasne 
i zrozumiałe oraz potrzebne w szczegółowych przepisach etycznych dotyczących obszaru 
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diagnozy. Zaproponowano niewielkie modyfikacje w treści. Artykuły, które budziły 
największe wątpliwości to: 

• Artykuł 19 zaakceptowany przez 79,1% ankietowanych bez dodatkowych uwag; 
• Artykuł 1 i Artykuł 7 zaakceptowany przez 83,7% ankietowanych bez dodatkowych uwag. 
• Artykuł 16. 

Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP zgodził się z zasadnością wprowadzenia 
modyfikacji. Profesor Władysław Jacek Paluchowski przeanalizował zgromadzony materiał 
i wprowadził zmiany w tekście Propozycji szczegółowych przepisów etycznych dotyczących 
diagnozy psychologicznej w projekcie II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dnia 10 
lutego 2020 r. uwzględniając opinie ankietowanych. Po wprowadzeniu zmian zaproponowano 
nową numerację i brzmienie niektórych artykułów usuwając Artykuł 16 i Artykuł 19. Cały 
Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP poparł i zaakceptował wprowadzone zmiany. 
 

IV. PODSUMOWANIE 
 
W załączeniu przedstawiamy tekst Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących 

diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego Psychologa PTP z dnia 
1 października 2020 r., który uwzględnia opinie środowiska psychologów zajmujących się 
diagnozowaniem w praktyce zawodowej oraz w obszarze naukowo-badawczym.  

 
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 kończy swoją działalność 
przekazując powyższy dokument do Zarządu Głównego PTP w celu dokonania korekty 
językowej i prawnej. 

Dziękujemy wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie i głos w dyskusji. 
Szczególne podziękowania należą się profesorowi Władysławowi Jackowi 
Paluchowskiemu, który w znaczącym stopniu przyczynił się do powstania obecnego 
dokumentu. Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem aktywnie wspierał działania całego 
Zespołu oraz poświęcił wiele godzin na omówienie i redakcję tekstu dokumentu, a także 
przygotowanie i opracowanie wyników ankiety.  

 
 

Beata Wójtowicz 
Koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP  

 


