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Kraków, dn. 20 sierpnia 2022 r. 

 

 
 

 

W dn. 13 grudnia 2021 r. Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP zatwierdził formalnie 

działalność KOŁA Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim PTP zgodnie 

z Regulaminem organizacyjnym KOŁA z dn. 10.12.2021 r. Inicjatywy Koła stanowią integralną cześć 

działalności Oddziału OK PTP w obszarze powiązanym z diagnozą psychologiczną. 

 

CEL DZIAŁALNOŚCI: 

Tworzenie społeczności psychologów-diagnostów z różnych obszarów psychologii w trosce 

o zachowanie najwyższych standardów i etyki w diagnozie psychologicznej. Działania te realizowane 

są poprzez tworzenie Zespołu Eksperckiego składającego się z doświadczonych psychologów 

wspomagających prace KOŁA (zgodnie z art. 21 Szczegółowych przepisów etycznych dotyczących 

diagnozy psychologicznej) w obszarze: 

• superwizji diagnostycznych; 

• wyrażania stanowiska w różnych kwestiach, problemach i dylematach diagnostycznych; 

• działalności informacyjnej i szkoleniowej, 

oraz Grupy Roboczej, której spotkania mają na celu:  

• wymianę doświadczeń i analizę trudnych diagnostycznie przypadków; 

• omawianie dylematów etycznych powiązanych z diagnozą; 

• koleżeńskie wsparcie merytoryczne (m.in. w przygotowaniu do prowadzenia diagnozy 

zgodnie ze standardami); 

• pogłębianie wiedzy i umiejętności stosowania procedur diagnostycznych; 

• wymianę poglądów na temat metod i narzędzi diagnostycznych, ich przydatności w danych 

obszarach diagnozy; 

• tworzenie pomocy usprawniających prowadzenie rzetelnej i trafnej diagnozy; 

• popularyzowanie standardów diagnozy psychologicznej oraz zasad etyki zawodowej; 

• przygotowywanie szkoleń i konferencji z obszaru diagnozy psychologicznej. 
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SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI KOŁA 

w okresie  2018 do 20.08.2022 
 

W 2018 r. członkowie Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Krakowskiego PTP 

w wolnych wnioskach zgłaszali m.in. potrzebę organizowania przez Zarząd OK PTP, oprócz 

konferencji dla psychologów, również warsztatów dla psychologów i innych oddziaływań 

skierowanych do odbiorców usług psychologicznych w celu uświadamiania, na czym polega wysoka 

jakość usług psychologicznych1.  

W odpowiedzi na zgłaszane postulaty Zarząd Oddziału podjął inicjatywę mającą na celu 

upowszechnianie w środowisku psychologów i odbiorców wysokiej jakości usług w obszarze 

diagnozy psychologicznej. 

 

1. W 2018 r. Beata Wójtowicz (członek Zarządu i przedstawicielka Ogólnopolskiej Sekcji 

Diagnozy Psychologicznej PTP) i Elżbieta Szpakiewicz (członek Oddziału i przewodnicząca 

Zespołu Psychologów PP-P w Myślenicach) utworzyły Grupę Diagnostów przy Oddziale 

Krakowskim PTP w celu popularyzowania standardów diagnozy psychologicznej. 

2. W 2019 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2019 przygotowano do druku nowy 

Kodeks Etyczny Psychologa PTP, przyjęty przez WZD PTP w dn. 2 grudnia 2018 r. 

Wydrukowane Kodeksy rozprowadzono w lokalnym środowisku psychologów i spoza 

Oddziału. 

3. W roku szkolnym 2019/2020 z inicjatywy Grupy Diagnostów Zarząd Oddziału 

Krakowskiego PTP nawiązał współpracę z Zespołem Psychologów Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Myślenicach, gdzie współorganizował dla psychologów z powiatu 

myślenickiego lokalne szkolenie i warsztaty szkoleniowo-superwizyjne. 

4. W dn. 18 listopada 2019 r. Zarząd Oddziału Krakowskiego PTP zmienił nazwę Grupy 

Diagnostów na Koło Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim PTP. 

5. W dn. 7 marca 2020 r. objęto merytoryczną pieczę nad organizacją Międzynarodowego Dnia 

Psychologa 2020, którego tematem była etyka w diagnozie psychologicznej. W ramach 

zorganizowanej konferencji wystąpili członkowie Zespołu ds. kodeksu w obszarze etyki 

w diagnozie psychologicznej KEP PTP, tym samym inicjując konsultacje społeczne nad 

proponowanym projektem.      

6. W 2020 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa 2020 przygotowano do druku 

Propozycje szczegółowych przepisów etycznych dotyczących diagnozy psychologicznej KEP 

PTP, przyjęte do dalszych prac przez NWZD PTP uchwałą nr 6 z dn. 29 lutego 2020 r. 

Wydrukowane Kodeksy rozprowadzono w lokalnym środowisku psychologów i spoza 

Oddziału. 

7. W okresie 2019-2021 podjęto następujące działania: 

• spotkania konsultacyjno-organizacyjne w formie online i stacjonarnie (m.in. opracowano 

cele działalności, regulamin i zasady funkcjonowania KOŁA); 

• przygotowanie artykułów do Biuletynu OK PTP na temat diagnozy; 

• zredagowano i przygotowano do druku Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy 

psychologicznej II części KEP PTP z dnia 1 października 2020 roku po ogólnopolskich 

konsultacjach w dn. 18.01.2021 r.; 

 
1 Raport z Walnego Zebranie Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dn. 15 października 2018 r., s.7. 
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• nawiązano współpracę i przekazano informacje dotyczące dokumentów PTP2: 

o na stronie Pracowni Testów Psychologicznych PTP przy wsparciu Magdaleny 

Niteckiej, 

o na liście literatury obowiązkowej do kursów z zakresu diagnozy na niektórych 

krakowskich uczelniach, 

o na liście literatury obowiązkowej w ramach wykładów z etyki zawodowej dla 

psychologów odbywających specjalizację z zakresu psychologii klinicznej 

realizowanej przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 

o w Laboratorium Testów Psychologicznych Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie, 

o członkom NAC (Polska) EuroPsy; 

• rozpowszechniano dokumenty PTP3 w środowisku psychologów-diagnostów: 

o wśród psychologów kontaktujących się z KOŁEM, 

o w trakcie prowadzonych szkoleń z obszaru diagnozy przez osoby współpracujące 

z KOŁEM, 

o podczas konferencji i szkoleń organizowanych przez Oddział Krakowski PTP; 

• przygotowano prezentacje dokumentów w celu ich wykorzystania przez psychologów 

dydaktyków i praktyków w wymiarze ogólnopolskim, m.in. udostępniono je 

Przewodniczącej Zarządu Głównego PTP i Komisji Certyfikacyjnej EuroPsy;  

• opracowano pomoce usprawniające prowadzenie rzetelnej diagnozy; 

• omawiano nowe narzędzia diagnostyczne pojawiające się na rynku; 

• podjęto działania w celu organizacji Zespołu Eksperckiego; 

• opracowano informacje na stronę www OK PTP; 

• wyrażono stanowisko na piśmie w odpowiedzi na pytania dotyczące dylematów 

diagnostycznych i zamieszczono je w Biuletynie OK PTP oraz na stronie www; 

• zorganizowano spotkanie otwarte w dn. 25.11.2021 r., które odbyło się w formie 

stacjonarnej w Laboratorium Testów Psychologicznych Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. KEN w Krakowie. 

8. W dn. 10.12.2021 r. uchwalono Regulamin organizacyjny KOŁA. 

9. W dn. 13 grudnia 2021 r. uchwałą nr 1/12/2021 i 2/12/2021 Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP 

zatwierdził formalnie działalność KOŁA Psychologów Diagnostów przy Oddziale 

Krakowskim PTP zgodnie z Regulaminem organizacyjnym KOŁA. 

10. Do dn. 20.08.2022 r. podjęto następujące działania: 

• spotkania konsultacyjno-organizacyjne w formie stacjonarnej. 

• 13.01.2022 r. – otwarta prelekcja z okazji inauguracji działalności Studenckiego Koła 

Naukowego Diagnozy Psychologicznej UP Kraków pt. Proces diagnostyczny 

w praktyce: od sformułowania celu do wyciagnięcia wniosków. 

 
2  PTP (2018). Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. https://psych.org.pl/o-ptp/kodeks-psychologa[dostęp: 

19.08.2022] 
Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP (2020). Szczegółowe przepisy etyczne dotyczące diagnozy psychologicznej II części Kodeksu Etycznego 
Psychologa PTP. https://www.practest.com.pl/szczegolowe-opisy-etyczne-dotyczace-diagnozy-psychologicznej-opracowane-przez-ptp [dostęp: 
19.08.2022] 
Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2018). 
https://sekcjadiagnozy.files.wordpress.com/2018/02/nowellizacja-standardc3b3w-ogc3b3lnych-17-02-20181.pdf [dostęp: 19.08.2022] 
3 jw. 
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• opracowanie materiałów dla psychologów pracujących w obszarze edukacji we 

współpracy z psychologiem z Ukrainy. 

• 21.06.2022 – konferencja pt. Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci 

i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy. Materiały z konferencji 

w trakcie opracowania. 

 

Sprawozdanie sporządziła: 

 

Beata Wójtowicz 

Przewodnicząca Koła Psychologów Diagnostów 

przy Oddziale Krakowskim PTP 
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