
 1

PROJEKT STANDARDÓW DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W 
EDUKACJI  

dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych 

 
opracował zespół roboczy w składzie:  

 
dr Agata Potapska (Poradnia Psychologiczna w Puławach)  
prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (Instytut Psychologii Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie) 
dr Katarzyna Gruszczyńska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie) 
dr Katarzyna Wiejak (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie) 
 
Projekt standardów jest wynikiem prac zespołu roboczego, który działa z ramienia 
Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP. Wstępna wersja projektu standardów 
była konsultowana podczas seminarium roboczego, jakie odbyło się w lutym 2017 roku, w 
którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele psychologów praktyków, środowiska 
akademickiego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak i wydawców testów. 
Uwzględniając komentarze prezentowane podczas seminarium, a także poseminaryjne uwagi 
pisemne, przekazane na ręce zespołu redagującego standardy, opracowana została poniższa 
forma dokumentu. 
 
Wstęp 
 
Poniższy  projekt standardów jest adresowany do psychologów wykonujących usługi 
diagnostyczne w obszarze edukacji, czyli pracujących przede wszystkim w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych. Mimo, że 
zazwyczaj diagnoza na potrzeby edukacji jest interdyscyplinarna poniższe standardy 
adresujemy do psychologów.  
 
Założenia wstępne dotyczące standardów: 
 
1. diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji prowadzona jest przede wszystkim 

publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (w tym 
specjalistycznych).  

2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno – pedagogicznych (w tym 
specjalistycznych) ma na celu: 

a. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,  

b. wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego 
problemu,  

c. wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu, 
d. określenie  niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych albo dla pełnoletnich uczniów 
niepełnosprawnych.  
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3. Diagnoza na potrzeby edukacji jest regulowana odpowiednimi przepisami MEN. 
Przepisy prawne regulujące diagnozę edukacyjną (na dzień 16.03.2017): 
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.). 
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 Nr 0, 
poz. 199).  

c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w 
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 
1072). 

d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w 
sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz.1869, z późn. zm.).  

e. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 532).  

f. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ.U. 2015, poz. 843). 

4. Dokumentami wydawanymi jako rezultat diagnoz dla potrzeb edukacji są: 
a. opinie, 
b. orzeczenia, 
c. informacje o wyniku diagnozy. 

 
5. Projekt standardów diagnozy psychologicznej w edukacji jest dokumentem 

pozostającym w związku ze „Standardami funkcjonowania poradni psychologiczno-
pedagogicznych” opracowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji,  stanowiąc jego 
uszczegółowienie w części dotyczącej diagnozy psychologicznej. 

 
Standardy głównie odnoszą się do szczególnych właściwości diagnozy w obszarze edukacji, 
której przedmiotem jest funkcjonowanie dzieci i młodzieży w określonym, specyficznym 
kontekście, który determinuje postępowanie diagnostyczne i jego cele.  Najważniejsze 
problemy dotyczą tego, że: 

 Diagnozowane są w zdecydowanej większości osoby nieletnie, co wpływa 
znacząco na postępowanie diagnostyczne i komunikowanie wyników.  

 Standardy wymagają uwzględnienia relacji z: 
o  rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/nastolatka jako istotnym, (obok 

samego dziecka) podmiotem procesu diagnozowania.  
o placówką edukacyjną, do której uczęszcza dziecko, ponieważ osobami 

sugerującymi konieczność przeprowadzenia diagnozy są często 
nauczyciele, a zalecenia będące efektem diagnoz są realizowane także w 
szkołach 
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 Cechą charakterystyczną diagnozy edukacyjnej jest jej interdyscyplinarny 
charakter, który wpływa znacząco na rolę psychologa w tym procesie.  

 Komunikowanie wyników badania w postaci raportu diagnostycznego służy 
bardzo wielu różnorodnym celom – od orzeczeń dotyczących kształcenia 
specjalnego po opinie odnoszące się do zwolnienia z nauki drugiego języka 
obcego.  

 Blisko 20 rodzajów opinii i 4 główne typy orzeczeń stanowią ogromne wyzwanie w 
zakresie dostosowywania procedur i standardów postępowania.   

 Niezależnie od tego, że w myśl treści rozporządzenia diagnoza ma prowadzić 
zarówno do określenia możliwości psychofizycznych, jak i potrzeb uczniów w celu 
wspierania ich mocnych stron, praktyka diagnostyczna w edukacji niesie ryzyko 
zawężania procesu diagnostycznego do poszukiwania deficytów potwierdzających 
hipotezy (diagnoza nozologiczna), zamiast kompleksowej diagnozy funkcjonalnej.  

 
W konstrukcji standardów opieramy się na modelu diagnozowania w edukacji  (Krasowicz-

Kupis, Wiejak, Gruszczyńska 2014)1 bazującym na trzech podejściach: 

 modelu GAP (Guidelines for Assessment Proces) opracowanym przez zespół 

międzynarodowych ekspertów, powołany przez Europejskie Towarzystwo Diagnozy 

Psychologicznej (Fernandes- Balesteros i in. 2001)2, 

 procedurze pięciu pytań Teresy Szustrowej (1987a, 1987b)3, która choć pierwotnie 

dotyczyła wywiadu, jak pisze Stemplewska-Żakowicz (2005, s. 144)4 „może być 

uważana za uniwersalny instrument metodologiczny, za pomocą którego diagnosta 

nadaje strukturę swojemu wnioskowaniu dotyczącemu danych z różnego rodzaju 

badan diagnostycznych”. 

 modelu diagnozy Paluchowskiego (2007, 2010)5. 

                                                           
1 Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Gruszczyńska, K. (2014). Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego 
dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa: IBE. 
 
2 Fernandes- Balesteros, R., De Bruyn, E. E., Godoy, A., Hornke, L. F., Ter Laak, J., Vizcarro, C., Westhoff, K., 
Westmeyer, H., Zaccagnini, J. L. (2001). Guidelines for the assessment process (GAP): A proposal for 
discussion. European Journal of Psychological Assessment, 17, 187-200. 
 
3 Szustrowa, T. (1987a). Tematyka wywiadu. W: T. Szustrowa (red.), Swobodne techniki diagnostyczne (s.69-80). 
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
Szustrowa, T. (1987b). Analiza i interpretacja danych z wywiadu i obserwacji. W: T. Szustrowa (red.), Swobodne 
techniki diagnostyczne (s. 90-111). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
4 Stemplewska-Żakowicz, K. (2011). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja 
profesjonalna. Gdańsk: GWP. 
 
5 Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia - standardy. Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne. 
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Model obejmuje 6 etapów: 
 
Etap I. Rozpoznanie problemu 
Etap II. Planowanie diagnozy 
Etap III. Etap badania diagnostycznego 
Etap IV. Etap opracowania wyników diagnozy 
Etap V. Planowanie i wdrożenie interwencji  
Etap VI. Ocena efektów interwencji i odroczone badanie kontrolne 
 

Dokument rozpoczyna standard ogólny (0.1.), dotyczący kwestii etycznych 
powiązanych z diagnozą psychologiczną na każdym z jej etapów. 

W rozstrzygnięciu niektórych kwestii skorzystano z opinii prawnej. Każdorazowo gdy 
powołujemy się na nią jest to odnotowane w komentarzu. 

Zespół ma nadzieję, że standardy mogą zwiększyć szansę na to, że diagnoza 
psychologiczna w obszarze edukacji będzie wykonywana w sposób kompleksowy, 
podmiotowo i funkcjonalnie z uwzględnieniem kontekstu w jakim żyje osoba uczestnicząca w 
badaniu. 
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0.1. Prowadząc diagnozę edukacyjną psycholog przestrzega zasad etycznych pracy 
psychologa. Psycholog zachowuje właściwą z punktu widzenia kodeksu etyki zawodowej 
psychologa postawę wobec osoby uczestniczącej w badaniu. Przestrzega praw dziecka. 
 

Komentarz: 

Kwestie etyczne związane z diagnozą w edukacji odwołują się do podstawowych zasad 
etycznych pracy psychologa, a także dodatkowo muszą uwzględniać fakt, że w procesie 
diagnozy uczestniczy dziecko, co niesie ze sobą absolutną konieczność dostosowania 
procedur do wieku i poziomu rozwojowego, ale także ewentualnej niepełnosprawności.  
Psycholog odnosi się do uczestników badania z szacunkiem, respektuje ich godność, prowadzi 
badanie w sposób minimalizujący dyskomfort związany z udziałem w badaniu i zachęcający 
do współpracy. Psycholog ma świadomość, że każdy proces diagnostyczny charakteryzuje się 
pewną dynamiką i w toku badania, pod wpływem uzyskiwanych informacji, założony 
wcześniej plan badania może być modyfikowany zawsze jednak w ramach kontraktu, który 
został zawarty z osobą uczestniczącą w badaniu i zawsze w kontekście poszukiwania 
odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie diagnostyczne. 
 
Konieczne jest także dostosowanie do wieku i poziomu rozwojowego dzieci i młodzieży 
informacji o celu i zasadach badania oraz sposobów komunikowania jego wyników. 
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Etap I. Rozpoznanie problemu 
 
Standardy dotyczące etapu rozpoznania problemu zostały pogrupowane w 5 kategorii: 
zbieranie informacji, techniki zbierania danych, decyzja o wykonaniu usługi diagnostycznej, 
kontrakt i zgoda na badanie. 
 
ZBIERANIE INFORMACJI 
 
1.1. Psycholog wykonuje usługę diagnostyczną w odpowiedzi na wniosek rodziców 
(opiekunów prawnych)6 niepełnoletniej osoby badanej, na wniosek pełnoletniego ucznia 
lub szkoły. 
 
Komentarz: 
Psycholog pracujący w poradni psychologiczno – pedagogicznej wykonuje badanie 
diagnostyczne na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.  W przypadku 
uczniów z dysleksją, gdy dziecko nie zostało zdiagnozowane w określonym przepisami prawa 
czasie, badanie takie może być przeprowadzone na wniosek rady pedagogicznej szkoły, pod 
warunkiem uzyskania zgody rodziców. Powyższe kwestie regulują przepisy MEN, które mogą 
ulegać zmianom. 
 
1.2. Wskazane jest, aby w pierwszym spotkaniu w procesie diagnostycznym uczestniczył 
tylko Wnioskodawca. 
 
1.3. Pełny proces diagnostyczny powinien obejmować co najmniej 3 spotkania – rozmowę z 
rodzicem, badanie diagnostyczne oraz przekazanie wyników badania wszystkim osobom 
uczestniczącym w badaniu. 
 
Komentarz: 
Pierwsze spotkanie to  rozmowa z Wnioskodawcą (najczęściej rodzicem/opiekunem prawnym 
lub pełnoletnim nastolatkiem). Powinno być to godzinne spotkanie, którego cele zostały 
opisane w komentarzu do standardu  1.4. a efekty w komentarzach do standardów 1.9.  i 
1.10. 
Uzgodnienie kontraktu  z rodzicem wymaga m.in. analizy dokumentacji, jeśli takowa istnieje, 
co może skutkować koniecznością ponownego spotkania z rodzicem, zanim nastąpi ustalenie 
kontraktu dotyczącego badania diagnostycznego dziecka.  
Liczba spotkań z badanym dzieckiem/nastolatkiem przeznaczonych na zebranie danych 
diagnostycznych zależy od specyfiki zgłaszanego problemu oraz rozległości dokumentacji 
dotyczącej dziecka. 
Ostanie spotkanie jest przeznaczone na przekazanie informacji zwrotnych dla osób 
uczestniczących w badaniu.   
Od wieku i preferencji dziecka zależy czy informacje zwrotne będą mu przekazywane na 
spotkaniu wspólnym z opiekunem, czy na oddzielnym spotkaniu. 
 
 
                                                           
6 W poniższych standardach dla większej jasności przekazu  w tekstach standardów będziemy używać terminu 
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY, natomiast w komentarzach tylko terminu RODZICE, ale formalnie będziemy 
się wtedy odnosić zarówno do rodziców jak i opiekunów prawnych badanych osób nieletnich. 
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TECHNIKI ZBIERANIA DANYCH 
 
1.4. Psycholog przed przystąpieniem do planowania i przeprowadzenia badania 
diagnostycznego  zbiera dane umożliwiające mu wstępne rozpoznanie zapotrzebowania na 
diagnozę. 
 
Komentarz 
Działania podejmowane przez psychologa na tym etapie postępowania diagnostycznego 
mają na celu rozpoznanie motywów i oczekiwań rodzica zgłaszającego się do psychologa 
oraz określenie, czego dotyczy wniosek. Mają one zasadnicze znaczenie dla zbudowania 
dobrej relacji z dzieckiem i jego rodzicami a także stanowią punkt wyjścia do sformułowania 
celu diagnozy a w następnej kolejności do stawiania hipotez oraz planowania postępowania 
diagnostycznego. W wyniku tych działań psycholog powinien odpowiedzieć na następujące 
pytania: 

1. Kto dostrzega i sygnalizuje problem7 – rodzice, nauczyciel, dziecko? 
2. Czy sposób widzenia problemu przez różne osoby z otoczenia dziecka (rodziców, 

nauczycieli, wychowawców, i in.) a także przez samo dziecko jest spójny?  
3. W jakim obszarze funkcjonowania dziecko przejawia ewentualne trudności (nauka, 

relacje w grupie rówieśniczej, relacje w rodzinie, emocje i motywacja, itd.)? 
4. W jakim kontekście ujawnia się problem (dom, szkoła, placówka, grupa rówieśnicza)? 
5. Jakie czynniki tkwiące w dziecku (np. choroba, niepełnosprawność) mogą mieć 

związek z pojawieniem się problemu? 
6. Jakie czynniki środowiskowe mogą mieć związek z pojawieniem się problemu? 
7. Kiedy i jakie działania (np. diagnoza, terapia) podejmowano  w związku występującym 

problemem? 
8. Jakie warunki należy spełnić, aby dostosować badanie do potrzeb dziecka (np. 

chorego czy z określoną niepełnosprawnością)? 
9. Jakie oczekiwania ma rodzic względem psychologa a ściślej – czego spodziewa się po 

diagnozie? 
 
1.5. Na  wstępnym etapie diagnozy psycholog stosuje jakościowe techniki zbierania danych. 

 
Komentarz: 
Metody zbierania danych na tym etapie to przede wszystkim rozmowa z rodzicem, 
prowadzona bez udziału dziecka a także rozmowa z dzieckiem. Inne metody to  analiza opinii 
o dziecku pochodzących z różnych źródeł (szkoła, placówka) oraz analiza dokumentacji (np. 
wyników wcześniejszych badań psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych) a także 
informacji dotyczących stanu zdrowia oraz ewentualnego leczenia dziecka.   
 
DECYZJA O WYKONANIU USŁUGI DIAGNOSTYCZNEJ 
 
1.6. Psycholog podejmuje się realizacji usługi diagnostycznej wtedy, gdy posiada 
odpowiednie: wiedzę, umiejętności oraz postawę etyczną. 
 
Komentarz 
Psycholog podejmuje się realizacji usługi diagnostycznej wtedy, gdy posiada: 
                                                           
7 termin ”PROBLEM” jest tutaj rozumiany szeroko jako powód zapotrzebowania na diagnozę 
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 współczesną psychologiczną wiedzę naukową dotyczącą obszaru, jaki obejmuje 
pytanie diagnostyczne w szczególności z zakresu psychologii rozwoju człowieka i 
psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, 

 doświadczenie i praktyczne kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i 
młodzieży, poparte aktualnym, specjalistycznym kształceniem dodatkowym (kursy, 
szkolenia, studia podyplomowe itp.) oraz samokształceniem, 

 umiejętności niezbędne do tego, by uwzględnić indywidualną perspektywę osoby 
uczestniczącej w badaniu, w tym jej uwarunkowania społeczne i/lub kulturowe. W 
przypadku badania dzieci, zwłaszcza z różnego typu zaburzeniami neurorozwojowymi 
oraz emocjonalnymi wskazane jest specjalne przeszkolenie i doświadczenie związane 
z nawiązywaniem relacji z dzieckiem, umożliwiające przeprowadzenie diagnozy, a 
także zrozumienie funkcjonowania dziecka, co może mieć bezpośredni wpływ na 
przebieg badania. 

 postawę etyczną - diagnosta powinien ocenić prawdopodobne pozytywne oraz 
negatywne konsekwencje oraz efekty uboczne prowadzenia procesu 
diagnostycznego dla dziecka oraz jego środowiska społecznego i przedstawić je 
rodzicom/opiekunom prawnym. Powinien także uwzględniać fakt, że uczestnictwo 
dziecka w procesie diagnozy niesie ze sobą konieczność dostosowania procedur do 
wieku i ewentualnej niepełnosprawności. 

Psycholog aktywnie, przynajmniej raz w roku uczestniczy w kształceniu specjalistycznym 
dotyczącym psychologii dzieci i młodzieży, w tym diagnozy specjalistycznej. 
Wskazane jest aby psycholog przed przystąpieniem do posługiwania się danym narzędziem 
diagnostycznym odbył specjalistyczne szkolenie w zakresie posługiwania się tym narzędziem 
(dotyczy zwłaszcza baterii testowych, testów inteligencji i innych o skomplikowanej 
procedurze). 
 
1.7. Psycholog powinien korzystać z superwizji i konsultacji dotyczących własnej pracy 
diagnostycznej.  W przypadkach wątpliwych wskazane jest przeprowadzenie konsultacji z 
innym psychologiem. 

 
1.8. Jeżeli psycholog nie jest w stanie podjąć się realizacji usługi diagnostycznej wyjaśnia 
rodzicowi przyczyny odmowy i o ile jest taka możliwość, informuje o innych 
osobach/instytucjach, które mogą udzielić pomocy. W razie potrzeby psycholog kieruje 
dziecko i jego rodziców do innego specjalisty i ewentualnie podejmuje z nim współpracę. 
 
Komentarz:  
Psycholog może odmówić wykonania usługi diagnostycznej w następujących sytuacjach: 

 jeżeli aktualny stan wiedzy psychologicznej nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na 
pytanie diagnostyczne sformułowane przez wnioskującego lub sformułowane w fazie 
rozpoznawania problemu (np. nie należy diagnozować niepełnosprawności 
intelektualnej u dzieci poniżej 3 roku życia), 

 jeżeli nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, które pozwalają na zdiagnozowanie 
problemu, 

 gdy nie posiada wystarczających kompetencji lub doświadczenia w diagnozowaniu 
określonego typu problemów. 

Mogą zaistnieć okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie badania diagnostycznego 
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z powodów innych niż odmowa psychologa. W szczególności dotyczą one sytuacji: 
  gdy wniosek rodzica zawiera nieadekwatne oczekiwania co do celu, zakresu i 

wyników badania (np. przekracza zakres wiedzy psychologicznej lub ma służyć 
pozyskaniu określonych wyników testów bez ich fachowej interpretacji),  

  gdy nie udaje się uzgodnić z rodzicami lub innymi osobami kierującymi na badanie i 
w przypadku nastolatka z samym badanym takiego brzmienia celu badania, który 
spełnia kryteria dobrze sformułowanego pytania diagnostycznego, 

 w przypadku oporu i odmowy współpracy ze strony dziecka lub nastolatka, 
 gdy nie jest w stanie nawiązać kontaktu, który umożliwiałby przeprowadzenie 

procedury diagnostycznej. 

Psycholog może również odmówić wykonania usługi diagnostycznej, jeżeli realizacja tej usługi 
stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami opisanymi w Kodeksie etyczno - zawodowym 
psychologa8.  
  
Opinia prawna9: 
Analiza przepisów nie wskazuje aby psycholog mógł odmówić badania z powodów innych 
niż brak odpowiednich kompetencji specjalistycznych dla skutecznego przeprowadzenia 
badania lub oceny jego wyników. Odmowa udzielania usługi psychologicznej w 
szczególności, gdy jej podmiotami są dzieci lub osoby niepełnoletnie nie może być 
usprawiedliwiona kolizją norm prawa z normami światopoglądowymi lub religijnymi. W 
przypadku psychologów zatrudnionych w poradniach, bez względu na podstawę prawną ich 
zatrudnienia nieusprawiedliwiona odmowa wykonania badania może być oceniana w 
kontekście naruszenia obowiązków umownych. 
 
KONTRAKT 
 
1.9. Psycholog zawiera z rodzicem kontrakt na badanie diagnostyczne.   

 
Komentarz: 
Kontrakt na badanie diagnostyczne powinien  obejmować uzgodnienia dotyczące:   

 celu i rodzaju diagnozy, 
 warunków przeprowadzenia badania, 
 informacji o badaniu jakie rodzic ma przekazać dziecku (można przygotować  

„zaproszenie” dla dziecka), 
 narzędzi (typ testów) jakie będą stosowane w czasie trwania procesu 

diagnostycznego, 
 obowiązku dostarczenia przez rodzica informacji o funkcjonowaniu dziecka, które są 

niezbędne do postawienia diagnozy, 
 planowanej liczby spotkań z rodzicem i dzieckiem, 
 zakresu informacji przekazywanych w raporcie10 po badaniach, 
 innych poza rodzicem odbiorców raportu, 

                                                           
8 Kodeks etyczno-zawodowy uchwalony w 1991 r. obowiązujący członków PTP 
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 
9 opinia prawna opracowana na zlecenie  ZG PTP w dn. 21.03.2017 r. przez radcę prawnego A. Stradowskiego   
 
10 używając terminu RAPORT mamy na myśli każdą pisemną informację zwrotną będąca efektem procesu 
diagnostycznego – informacja o wynikach badań, opinia, orzeczenie. 
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 czasu oczekiwania na opinię, 
 możliwości konsultacji wyników procesu diagnozowania z innym specjalistą. 

Podczas zawierania kontraktu psycholog powinien uświadomić rodzicom dziecka, że nie 
można z góry przewidzieć wyniku diagnozy oraz poinformować ich, jakie konsekwencje może 
ona przynieść.  
Zakres, w jakim psycholog będzie ingerował w  psychikę dziecka, jest wyznaczony przez cel 
diagnozy, należy więc wyjaśnić rodzicom, jakie obszary sprawności, działania czy zachowania 
będą badane w trakcie postępowania diagnostycznego oraz jakie metody i techniki mogą być 
zastosowane. Psycholog wyjaśnia rodzicom/opiekunowi prawnemu cel, sposób i przebieg 
badania, opisuje informacje zwrotne, jakie będzie można uzyskać w wyniku badania, a także 
wyjaśnia, że zakres przekazanych po badaniu informacji zawartych w raporcie z badania 
będzie z rodzicem konsultowany.   
 
Elementem kontraktu jest ustalenie miejsca, w jakim będzie odbywało się badanie. O miejscu 
badania decyduje psycholog po rozpoznaniu sytuacji. Zazwyczaj jest to poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna albo placówka edukacyjna, do której uczęszcza dziecko. 
Wyjątkowo w przypadku małych dzieci (do 3 r.ż.) oraz dzieci niepełnosprawnych lub 
zahamowanych  badanie może być przeprowadzone w miejscu zamieszkania dziecka. 
 Jeśli badanie będzie prowadzone w domu rodzinnym dziecka, należy ustalić z rodzicem, jakie 
warunki do przeprowadzania badania w domu muszą być spełnione: 

 wykluczenie obecności innych osób, 
 wyeliminowanie ewentualnych innych czynników zakłócających tok badania (tv, 

telefon), 
 zapewnienie bezpiecznego i dostosowanego do wykonywanych zadań miejsca dla 

dziecka (dostęp do stołu, odpowiednie krzesło, oświetlenie). 

Na etapie kontraktu należy wyjaśnić rodzicom jakie znaczenie dla wyników badania ma stan 
psychofizyczny dziecka oraz długość trwania jednego spotkania diagnostycznego. 
Psycholog musi wiedzieć, czy jest ono wypoczęte i w dobrej formie fizycznej i psychicznej.  

 
1.10. Psycholog zawiera kontrakt z osobą badaną – dzieckiem lub nastolatkiem. 
 
Komentarz: 
W przypadku dziecka forma zawieranego kontraktu musi być dostosowana do jego wieku i 
poziomu rozwojowego  i powinna zawierać: 

  informacje o celu badania, i ewentualnych jego skutkach, w tym korzyściach dla 
dziecka, 

 ustalenia dotyczące poufności uzyskanych informacji oraz zasadach ewentualnego 
odstąpienia od poufności, 

 informacje o  miejscu badania, jego organizacji, czasie trwania itp., 
 informacje o prawach dziecka –wyrażenie zgody na badanie i możliwość rezygnacji w 

trakcie jego trwania, sygnalizowanie zmęczenia, głodu, innych potrzeb itp., 
 motywowanie do współpracy i podawania prawdziwych informacji (szczerych 

odpowiedzi), 
 informacje o odbiorcach wyników badania. 
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W kontrakcie należy także uwzględnić motywowanie do współpracy i prawdziwości 
podawanych informacji oraz aktywne weryfikowanie sposobu rozumienia omawianych 
elementów kontraktu przez dziecko, czy nastolatka.  
 
ZGODA NA BADANIE  
 
1.11.  Przed przystąpieniem do badania diagnostycznego psycholog musi uzyskać zgodę 
zarówno od rodziców jak też od samego dziecka na uczestnictwo w tym badaniu. 
 
Komentarz: 
Osoby nieletnie a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą mieć ograniczona ̨
zdolność do akceptacji zasad kontraktu dotyczącego udziału w badaniu oraz ograniczona ̨ 
możliwość rezygnacji z udziału w badaniu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie, dlatego 
konieczne jest eliminowanie zagrożeń z tym związanych. W przypadku badania dzieci i 
młodzieży w placówkach edukacyjnych istnieje ryzyko, że udział dzieci (uczniów, 
wychowanków) w badaniu może nie być ́w pełni dobrowolny. 
Psycholog informuje rodziców oraz dziecko o możliwości odmowy udziału w badaniu lub 
wycofania się z niego w dowolnym momencie. 
Psycholog może wykonać badanie pomimo braku zgody dziecka w przypadkach dzieci i 
młodzieży, od których uzyskanie zgody nie jest możliwe ze względu na wiek/stan zdrowia 
somatycznego lub psychicznego.  
W procesie diagnozowania należy uwzględnić prawa dziecka. 
 
Opinia prawna11: 
Uprzedniej zgody rodziców wymaga przeprowadzenie badania z zastosowaniem tzw. luster 
weneckich, kamer etc. 
W przypadku pacjentów, którzy ukończyli 16 lat, należy przyjąć, iż analogicznie jak w 
regulacjach odnoszących się do świadczenia usług medycznych obowiązuje zasada tzw. 
podwójnej zgody – obok zgody przedstawiciela ustawowego sam zainteresowany powinien  
również wyrazić ją osobiście.  

                                                           
11  opinia prawna opracowana na zlecenie  ZG PTP w dn. 21.03.2017 r. przez radcę prawnego A. Stradowskiego   
 

PROJE
KT



 12 

Etap II. Planowanie procesu diagnozy 
 

Standardy dotyczące etapu planowania procesu diagnozy obejmują 5 kategorii: pytania 
diagnostyczne, strategia diagnozowania, narzędzia diagnozy, rodzaj diagnozy współpraca w 
procesie diagnozy. 
 

PYTANIA DIAGNOSTYCZNE 
 
2.1. Psycholog wykorzystuje odpowiednie obszary wiedzy naukowej, będące podstawą 
formułowania odpowiedzi na pytanie diagnostyczne. Zarówno planując proces diagnozy 
jak i interpretując jego wyniki powinien odwołać się do kontekstu teoretycznego i 
empirycznego, w ramach którego rozwiązuje problem diagnostyczny.  
 
Komentarz: 
Psycholog korzysta z wiedzy z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, psychologii 
edukacji oraz klinicznej.  W procesie diagnozy uwzględnia perspektywę rozwojową, a także 
wiedzę na temat kontekstu społecznego i kulturowego, w obrębie którego funkcjonuje/ją 
osoba/y uczestnicząca/e w badaniu. Formułując rekomendacje odwołuje się do wiedzy 
aplikacyjnej z obszaru interwencji (w tym warunków efektywności interwencji).   
Dokonując doboru orientacji teoretycznej psycholog korzysta z najnowszej wiedzy popartej 
dowodami empirycznymi dotyczącymi badanego zjawiska oraz aktualnej wiedzy z zakresu 
metod i procedur diagnozowania psychologicznego. Na przykład w prowadzeniu badania pod 
kątem dysleksji rozwojowej uwzględnia w diagnozie nozologicznej najlepiej 
udokumentowane deficyty, czyli fonologiczny i tempa nazywania i stosuje dostępne 
narzędzia służące ocenie tychże funkcji. 
 
2.2. Psycholog formułuje pytania diagnostyczne w taki sposób, aby realne było znalezienie 
odpowiedzi na podstawie dostępnych danych. 
 
2.3.  Psycholog stawiając hipotezy wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania dziecka w 
kontekście zgłoszonego problemu, definiując zmienne, które należy zbadać i  dobierając do 
nich wskaźniki diagnostyczne bazuje na aktualnej wiedzy teoretycznej i dowodach 
empirycznych.  
 
Komentarz: 
Psycholog zastanawia się jakich informacji potrzebuje, aby móc odpowiedzieć na pytanie 
diagnostyczne i w jaki sposób może te informacje uzyskać. W tym celu opisuje dany problem 
używając określeń wybranej teorii psychologicznej i formułuje strategię diagnozy. Wskazuje 
jakie zmienne, w jaki sposób i dlaczego należy zbadać by móc dokładnie dany problem opisać 
oraz wyjaśnić. Psycholog określa porządek badanych zmiennych  i nadaje im określony 
poziom ważności dla dalszego postępowania diagnostycznego (przykładowo, w kontekście 
klinicznym poziom głębokości niepełnosprawności intelektualnej  osoby uczestniczącej w 
badaniu jest czynnikiem bardziej podstawowym, ważniejszym dla formułowania 
rekomendacji, niż motywacja osiągnięć).  
 
2.4. Psycholog w procesie diagnozy bierze także pod uwagę kryteria i procedury 
diagnostyczne zawarte w jednej z klasyfikacji chorób np. aktualne wersje DSM, ICD oraz w 
klasyfikacji  ICF lub innej zalecanej przez stosowne władze. 
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Komentarz 
Dobierając narzędzia standardowe czy swobodne techniki diagnostyczne psycholog kieruje 
się kryteriami i procedurami diagnostycznymi tak, aby uzyskać informacje na temat każdego 
obszaru, uwzględnionego w klasyfikacji. 
Aktualne przepisy prawne nie narzucają psychologowi pracującemu w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej stosowania żadnej z wymienionych klasyfikacji chorób. 
Rozporządzenia MEN narzucają stosowanie określonej terminologii odmiennej od 
zastosowanych w klasyfikacjach chorób (np. specyficzne trudności szkolne, a nie specyficzne 
zaburzenie uczenia się jak jest w DSM). Uwzględnienie kryteriów i procedur diagnostycznych 
zawartych w klasyfikacjach ma na celu uporządkowanie oraz ujednolicenie sposobu 
diagnozowania oraz terminologii stosowanej do opisu stwierdzonych u badanego deficytów, 
zaburzeń czy niepełnosprawności. Klasyfikacje DSM i ICD służą diagnozie nozologicznej, zaś 
klasyfikacja ICF12 – diagnozie funkcjonalnej, mają więc zastosowanie komplementarne. 

 
STRATEGIA DIAGNOZOWANIA 
 
2.5. Psycholog opracowuje strategię procesu  diagnozowania.  
 
Komentarz: 
Oznacza to, że psycholog opracowuje strategię diagnozowania, w taki sposób, żeby okazała 
się ona skuteczna i kompletna (z uwzględnieniem kontekstu). Diagnoza powinna być więc 
zarazem diagnozą funkcjonalną i psychospołeczną. 
Strategia diagnozowania powinna uwzględniać: 

 co należy zbadać, aby odpowiedzieć na pytanie diagnostyczne, 
 metody kolejność stosowania narzędzi diagnostycznych zgodna z procedurami 

diagnozy opisanymi w podręcznikach testowych (o ile takie są), 
  inne badania (poza psychologicznymi), jakie należy wykonać, aby diagnoza była 

pełna (np. logopedyczne, lekarskie), 
 osoby, poza dzieckiem, które należy objąć procesem diagnozowania (np. diagnoza 

rodziny, diagnoza klasy szkolnej), 
 podejście do diagnozy jako procesu (wielokrotne spotkania z dzieckiem w różnych 

sytuacjach), 
 sposób integrowania uzyskanych danych tak, by umożliwił on sformułowanie 

diagnozy funkcjonalnej i psychospołecznej, w tym wskazanie zasobów dziecka. 

 

2.6. Psycholog powinien unikać schematycznego sposobu postępowania w celu 
zapobiegania rutynizacji działań.  

 
Komentarz: 

                                                           
12 Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF (z ang. International 
Classification of Functioning, Disability and Health) jest „...klasyfikacją cech charakterystycznych stanu 
zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska. 
(....) Może być narzędziem nie tylko statystycznym, ale również klinicznym, badawczym (zwłaszcza w 
działaniach wielodyscyplinarnych zespołów diagnostyczno – terapeutycznych) edukacyjnym, ekonomicznym, a 
także narzędziem przydatnym do celów polityki społecznej”. 
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Należy unikać stosowania takiego samego zestawu testów dla każdego badanego, 
niezależnie od zgłaszanego problemu.  Obowiązkiem psychologa jest poszerzanie i stała 
aktualizacja wiedzy o nowych dostępnych narzędziach oraz regułach ich stosowania. 

W doborze narzędzi diagnostycznych psycholog bierze pod uwagę następujące wytyczne: 
 stosuje narzędzia spełniające wymogi psychometryczne (patrz punkt 2.7.),  
 nie stosuje technik, których wartość nie została potwierdzona albo jest wątpliwa 

– np. projekcyjne metody rysunkowe do badania osobowości, 
 dobiera narzędzia do wieku dziecka, jego ograniczeń - np. motorycznych, 

percepcyjnych, językowych, zdrowotnych, (na przykład Skala Leitera zamiast skali 
Wechslera w przypadku dzieci z niedosłuchem). 

NARZĘDZIA DIAGNOZY 
 
2.7. Dobierając standardowe narzędzia, psycholog uwzględnia ich właściwości 
psychometryczne. Używa wyłącznie takich narzędzi diagnostycznych, które mają podstawy 
naukowe w zakresie danego obszaru diagnozy. 
 
Komentarz: 
W szczególności bierze pod uwagę rzetelność i trafność testu, zakres normalizacji, starając się 
dobierać narzędzia o najlepszych parametrach. Psycholog opiera diagnozę wyłącznie na 
narzędziach posiadających krajową standaryzację i normalizację. 
 
2.8.  Psycholog jest odpowiedzialny za ocenę i dobór narzędzi diagnostycznych oraz tam, 
gdzie jest to możliwe, także procedur diagnostycznych. 
 
Komentarz: 
Oznacza to, że psycholog traktuje etap doboru narzędzi diagnostycznych jako równoważny 
innym element procesu diagnostycznego i ma odpowiednie kompetencje i wiedzę, aby 
dokonać właściwej oceny tych narzędzi, zwłaszcza w kontekście ich przydatności w diagnozie 
danego dziecka. 
 
2.9.  Psycholog używa narzędzi z poszanowaniem osobistego i materialnego prawa 
autorskiego (szczegółowo opisane w Kodeksie etyczno-zawodowym psychologa, 
Wytycznych ITC13). 
 
2.10. Przy doborze narzędzia, psycholog uwzględnia indywidualne cechy uczestnika 
badania. Psycholog tak planuje badanie (o takiej porze i z taką częstotliwością), aby 
zapewnić dziecku komfort i poczucie bezpieczeństwa.  
 
Komentarz 
Stosowane metody diagnostyczne powinny uwzględniać wiek, płeć, kontekst kulturowy, 
językowy, stan zdrowia, niepełnosprawność i inne ograniczenia badanego. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na wybór narzędzia dostosowanego do wieku dziecka oraz jego 
ewentualnych ograniczeń rozwojowych i/lub kulturowych (np. dwujęzyczność, dzieci 
                                                           
13  Wytyczne Międzynarodowej Komisji ds. Testów (International Test Commission – ITC) z 2000 roku 
dotyczące stosowania testów: wersja polska, http://www.practest.com.pl/files/ITC-
Stosowanie_test%C3%B3w.pdf 
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emigrantów). Na przykład przy ocenie rozwoju intelektualnego nie należy badać dzieci 
podejrzanych o niedosłuch lub ze zdiagnozowaną wadą słuchu, a także z ewidentnymi 
zaburzeniami językowymi, testami werbalnymi do oceny innych funkcji niż stricte językowych. 
 
RODZAJ DIAGNOZY 
 
2.11. Diagnoza psychometryczna jako niezbędny składnik procesu diagnozowania powinna 
być zintegrowana z elementami oceny jakościowej i klinicznej. 
 
Komentarz 
Psycholog powinien uwzględniać jak najwięcej różnych źródeł informacji o badanym dziecku. 
Wszędzie tam, gdzie to możliwe psycholog powinien stosować (obok innych narzędzi 
psychometrycznych) wywiad i obserwację jako metody stanowiące źródło istotnych dla 
diagnozy informacji o uczestniku badania. Stosując swobodne techniki diagnostyczne 
psycholog powinien opracować ich strukturę (wywiad i obserwacja strukturalizowane) oraz 
wyraźnie oddzielić dane obserwacyjne od wrażeń diagnosty.  
 
2.12. Diagnoza kliniczna może zastąpić diagnozę psychometryczną w uzasadnionych 
przypadkach. 
 
Komentarz: 
Diagnoza psychometryczna może być zastąpiona diagnozą kliniczną w następujących 
przypadkach: 

 w sytuacji gdy  nie ma wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych spełniających 
kryteria opisane w standardzie 2.6. (np. w diagnozowaniu różnych obszarów 
funkcjonowania dziecka: sfera emocjonalno – społeczna, zaburzenia zachowania, 
zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zagrożenie niedostosowaniem społecznym,  
zagrożenie uzależnieniem, itp.),  

 gdy brakuje narzędzi dostosowanych do niepełnosprawności badanego, 
 gdy stan osoby badanej uniemożliwia przeprowadzenie badania zgodnie ze 

standardową procedurą  (np. niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, niedosłuch, 
niedowidzenie, autyzm, afazja rozwojowa). 

WSPÓŁPRACA W PROCESIE DIAGNOZY 
 
2.13. Psycholog diagnozując dzieci lub młodzież aktywnie współpracuje z innymi 
specjalistami, jeśli wymaga tego problem, z jakim zgłosiła się osoba badana. 
 
Komentarz 
Współpraca dotyczy zazwyczaj pedagoga lub logopedy, którzy często współuczestniczą w 
procesie diagnozy i formułowaniu raportu.  
Psycholog powinien uzyskać informacje o stanie dziecka od innych specjalistów z nim 
pracujących – np. rehabilitantów, terapeutów,  nauczycieli. Powinien uwzględnić diagnozę 
medyczną, jeśli jest to istotne w kontekście diagnozy psychologicznej danego dziecka. 
Diagnoza dzieci i młodzieży często ma charakter diagnozy interdyscyplinarnej i konsultacja 
specjalisty z innego obszaru psychologii lub innej dziedziny jest konieczna w tym procesie. Na 
przykład w diagnozowaniu zaburzeń neurorozwojowych konieczne są konsultacje medyczne 
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(pediatryczne, neurologiczne, audiologiczne, okulistyczne itp.), choćby z tego powodu, że 
dokonanie trafnej diagnozy wymaga uwzględnienia czynników wykluczających - np. w 
przypadku specyficznego zaburzenia uczenia konieczne jest wykluczenie zaburzeń 
całościowych.  
 
2.14. W trakcie całego procesu diagnostycznego psycholog dba o dobrą i harmonijną 
współpracę z rodzicami badanego dziecka. 
 
Komentarz: 
Ważnym elementem procesu diagnostycznego w przypadku dzieci i młodzieży jest 
współpraca z rodzicami   osób badanych, którzy też stanowią ogniwo (podmiot) procesu 
diagnostycznego. W trakcie procesu diagnostycznego należy podjąć działania mające na celu  
utrzymanie pozytywnego nastawienia rodziców do diagnozy i ewentualną modyfikację ich 
oczekiwań. Psycholog ma obowiązek poinformować rodziców, na ile ich oczekiwania są 
realistyczne i możliwe do spełnienia przez psychologa realizującego usługę a jeśli nie mogą 
zostać spełnione – jednoznacznie przedstawić powody takiego stanu rzeczy.  
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Etap III. Etap badania diagnostycznego 
 
Standardy dotyczące etapu badania diagnostycznego obejmują 4 kategorie: obecność 
rodziców podczas badania, kontakt z badanym, warunki badania oraz realizację strategii 
diagnozowania.  
 
OBECNOŚĆ RODZICÓW PODCZAS BADANIA 
 
3.1.W związku z faktem, iż osobą badaną jest osoba niepełnoletnia, psycholog może 
zezwolić na obecność  w pomieszczeniu rodziców lub opiekunów prawnych.  
 
Komentarz: 
Obecność rodziców podczas badania jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, ze 
względu na konieczność ochrony tajemnicy testu oraz ewentualny niekorzystny wpływ 
rodzica na przebieg oraz wyniki badania (np. nadopiekuńczy rodzic). 
Dopuszczając obecność rodziców podczas badania należy uwzględnić: wiek, stan fizyczny i 
emocjonalny dziecka. 
W przypadku dzieci najmłodszych (w wieku przedszkolnym) oraz tych, które ze względów 
emocjonalnych lub stanu fizycznego (niepełnosprawność) nie są w stanie samodzielnie 
uczestniczyć w badaniu wskazane jest uczestnictwo rodzica/opiekuna w badaniu. 
Przed rozpoczęciem badania należy podkreślić, iż niedopuszczalna jest jakakolwiek pomoc lub 
komentarze rodzica (opiekuna), zarówno werbalne jak i niewerbalne. 
W przypadku starszych dzieci ze względu na procedurę diagnostyczną należy dążyć do tego, 
aby rodzic nie było obecny podczas badania. Jeśli rodzic nalega na uczestnictwo w badaniu, 
psycholog powinien wyjaśnić pozytywne i negatywne konsekwencje jego obecności dla 
wyniku diagnozy. 
 
Opinia prawna14:  
Przepisy w sposób jednoznaczny, wymagają uzyskania uprzedniej zgody pacjenta/klienta na 
podjęcie usług psychologicznych. Zgoda  nie jest wymagana  jedynie w przypadkach ściśle 
określonych przepisami rangi ustawowej. Zgoda obejmuje wszelkie podejmowane przez 
psychologa działania i rozciąga się również na akceptację dla szczegółów sposobu ich 
przeprowadzania (a więc obecności rodzica podczas badania). W przypadku braku zgody 
rodzica na jego nieobecność w czasie badania po stosownych wyjaśnieniach nie ma 
podstawy prawnej dla odmowy wykonania badania lub wyproszenia rodziców. 
 
KONTAKT Z BADANYM 
 
3.2. Przed przystąpieniem do badania psycholog nawiązuje kontakt z dzieckiem 
/nastolatkiem. 
 
Komentarz: 
Psycholog ma świadomość wpływu jakości kontaktu z osobą badaną na jej nastawienie do 
badania i w konsekwencji na wyniki diagnozy. Na nawiązanie kontaktu poświęca tyle czasu, 
ile jest niezbędne w każdym indywidualnym przypadku (niekiedy może być to kilka spotkań).  

                                                           
14 opinia prawna opracowana na zlecenie  ZG PTP w dn. 21.03.2017 r. przez radcę prawnego A. Stradowskiego 

PROJE
KT



 18 

3.3. Psycholog na każdym etapie diagnozy dzieci i młodzieży uwzględnia specyfikę rozwoju 
badanego. 
 
Komentarz 
W badaniu dzieci i młodzieży należy zawsze uwzględnić: 

 specyfikę kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem, 
 słabszą w porównaniu do osoby dorosłej motywację do poddania się badaniu, 
 zmienne tempo rozwoju psychomotorycznego, które może utrudniać odróżnienie 

zaburzenia od reakcji na sytuację trudną, 
 kontekst rodzinny i środowiskowy badanego. 

3.4. Psycholog jest odpowiedzialny za kontrolowanie i minimalizowanie czynników 
zakłócających wynikających z jego interakcji z osobą uczestniczącą w badaniu oraz 
warunków prowadzenia badania. 
 
WARUNKI BADANIA 
 
3.5. Psycholog dokłada starań, aby stworzyć optymalne warunki do przeprowadzenia 
badania. 
 
Komentarz: 
Psycholog dba o zapewnienie odpowiednich warunków:  pomieszczenie, w którym 
prowadzone jest badanie powinno być ciche, bez nadmiaru dystraktorów, a jego 
wyposażenie dostosowane zarówno do potrzeb dziecka (np. wysokość stołu/biurka i krzesła 
powinno być odpowiednie do wzrostu dziecka) jak też uwzględniać wymagania konkretnego 
narzędzia diagnostycznego (np. niektóre testy wymagają, aby psycholog siedział naprzeciwko 
badanego dziecka (testy fonologiczne), inne zaś – po prawej lub po lewej stronie badanego 
dziecka). 
 
3.6. Podczas badania psycholog stwarza warunki do zaprezentowania przez dziecko jego 
rzeczywistych możliwości poprzez utrzymywanie dobrego kontaktu z dzieckiem oraz 
reagowanie na jego zachowania. Psycholog ustala optymalny w każdym przypadku czas 
trwania sesji diagnostycznej. 
 
Komentarz: 
Psycholog powinien uważnie obserwować werbalne i niewerbalne zachowania dziecka, 
świadczące o jego zaangażowaniu w wykonywanie różnych zadań, motywacji do współpracy z 
badającym, koncentracji uwagi, przejawach negatywizmu, sygnałach zmęczenia czy 
znudzenia, itp.  
Czas trwania sesji diagnostycznej powinien być dostosowany do wieku i możliwości 
psychofizycznych dziecka z zachowaniem standardowej procedury  badania. 
 
3.7. W przypadku diagnozy psychometrycznej psycholog prowadzi badania wyłącznie w 
standardowych warunkach, umożliwiających porównywanie uzyskiwanych wyników oraz 
zgodnie ze standardową procedurą badania opisaną w podręczniku testowym. 
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Komentarz: 
Psycholog uwzględnia warunki badania wskazywane w podręcznikach stosowanych narzędzi 
diagnostycznych. Jeśli stan osoby badanej nie pozwala na przeprowadzenie badania w 
standardowy sposób, to psycholog może wprowadzić odpowiednie modyfikacje do testu lub 
procedury diagnozowania. Modyfikacje te muszą być odpowiednio opisane w dokumentacji 
badania. Psycholog ma świadomość, że takie modyfikacje - o ile nie są opisane w podręczniku 
testowym - uniemożliwiają korzystanie z norm.  
 
REALIZACJA STRATEGII DIAGNOZOWANIA 
 
3.8. Psycholog dostosowuje  kolejność stosowanych narzędzi diagnostycznych do sytuacji 
badania. 
 
Komentarz: 
Ustalając kolejność stosowanych narzędzi testowych psycholog kieruje się nie tylko 
procedurami opisanymi w podręcznikach testowych ale również wiedzą teoretyczną o 
wpływie pomiarów różnorodnych funkcji poznawczych na siebie (np. fonologia) oraz 
indywidualnymi cechami dziecka (np. utrata koncentracji uwagi wymagająca zmiany formy 
aktywności). 
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Etap IV. Etap opracowania wyników diagnozy 
 
Etap opracowania wyników diagnozy obejmuje 5 grup zagadnień: obliczanie i interpretację 
wyników, udzielenie odpowiedzi na pytanie diagnostyczne, udzielanie informacji zwrotnej, 
zasady sporządzania raportu pisemnego oraz przechowywania dokumentacji. 
 
OBLICZANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW 
 
4.1. W przypadku stosowania narzędzi wystandaryzowanych, psycholog oblicza wyniki i 
interpretuje je zgodnie z procedurą opisaną w podręczniku testowym. 
 
Komentarz: 
W analizie psychometrycznej wyników testowych psycholog uwzględnia:  

 przedziały ufności (stopień pewności wyników), 
 odpowiednie normy, 
 rzetelność i trafność wszystkich wyników (np. ogólnego i w skalach). 

Psycholog liczy wyniki i dokonuje ich psychometrycznej interpretacji w sposób zgodny z 
zaleceniami zawartymi we właściwych dla tych narzędzi podręcznikach i innych źródłach 
wiedzy o stosowaniu narzędzi i interpretowaniu wyników. Korzystanie z innych, poza 
podręcznikiem testowym, źródeł wiedzy (np. opracowania, książki, artykuły) umożliwia 
stosowanie zasad interpretacji, opisanych już po ukazaniu się danego narzędzia. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku narzędzi funkcjonujących na rynku przez wiele lat.  Np. w 
odniesieniu do wyników Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R, która posiada normy 
z roku 1985, zaleca się uwzględnianie w interpretacji wiedzy na temat błędu wynikającego z 
nieaktualnych norm, czyli efektu Flynna. Jak pokazują badania wyniki (wyrażone w IQ) 
uzyskiwane przez obecnie badane dzieci są zawyżone  o ok. 7-9 punktów IQ w stosunku do 
tych, jakie dzieci te otrzymywałyby, gdyby normy były aktualne (Jaworowska, 201115; 
Jaworowska, Matczak, Fecenec, 201316). 

4.2. W odniesieniu do standardowych narzędzi diagnostycznych, psycholog bierze pod 
uwagę ich właściwości psychometryczne i adekwatnie do ich poziomu ocenia stopień 
zaufania, z jakim może odnosić się do uzyskanych wyników.  
 
Komentarz 
Nakłada to na psychologa obowiązek  uwzględnienia i interpretowania przedziałów ufności 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.  
 
4.3. Psycholog zachowuje należytą ostrożność  w interpretowaniu wyników swobodnych 
technik diagnostycznych.  

 

                                                           
15 Jaworowska, A. (2011). Starzenie się norm w testach inteligencji. Efekt Flynna na przykładzie wyników 
WISC-R. W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.), Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera (s. 
17-31). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
16 Jaworowska, A., Matczak, A., Fecenec, D. (2013). Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat. 
Alexander Grob, Christie S. Meyer, Priska Halmann-von Arx. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów 
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
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Komentarz: 
Wskazane jest prowadzenie wywiadu i obserwacji ustrukturalizowanej, lub częściowo 
ustrukturalizowanej np. skale obserwacyjne. Ważne jest, aby psycholog miał świadomość 
wpływu własnych impresji, postaw, uprzedzeń na interpretację danych uzyskanych w wyniku 
stosowania swobodnych technik diagnostycznych.  
 
4.4. Psycholog uwzględnia możliwy wpływ zakłóceń na wynik badania i adekwatnie 
modyfikuje stopień zaufania, z jakim może odnosić się do uzyskanego wyniku. 
 
Komentarz: 
Psycholog uwzględnia zakłócenia wynikające z okoliczności badania, postawy badanego 
wobec badania oraz interakcji między badanym a psychologiem w trakcie procesu 
diagnostycznego. 
Szczególnie należy uwzględnić stosunek dziecka do badania, jego zaangażowanie w przebieg 
badania oraz stan psychofizyczny, który w znaczący sposób może modyfikować wyniki. Należy 
pamiętać, że mechanizmy warunkujące zaangażowanie w badanie zmieniają się wraz z 
wiekiem. 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DIAGNOSTYCZNE 
 
4.5. Psycholog integruje uzyskane w badaniu dane ilościowe oraz jakościowe w kontekście 
formułowania odpowiedzi na pytanie diagnostyczne. 
 
Komentarz: 
Psycholog prowadzi postępowanie diagnostyczne przy użyciu więcej niż jednej metody 
diagnostycznej, a uzyskane wyniki integruje w odniesieniu do poszczególnych badanych 
zmiennych. 
 
INFORMACJA ZWROTNA 
 
4.6. Psycholog komunikuje wnioski diagnostyczne zgodnie z zawartym wcześniej 
kontraktem na badanie diagnostyczne. Uzgadnia z wnioskodawcą dodatkowych adresatów 
raportu oraz zakres informacji przekazywanych im w raporcie z badania.  
 
Komentarz: 
Wnioski diagnostyczne to odpowiedź na pytanie diagnostyczne, zatem informacje uzyskane 
w toku postępowania diagnostycznego nie związane z celem diagnozy nie mogą być ujęte w 
raporcie z badania, gdyż narusza to prawo badanego do prywatności i poufności. Podczas 
zawierania kontraktu psycholog ustala formę i warunki udostępnienia informacji o wynikach 
badania (ustna, pisemna). 
Z uwagi na fakt, iż w przypadku diagnozy dzieci i młodzieży dodatkowym odbiorcą raportu 
najczęściej jest szkoła lub inna instytucja edukacyjna (za pośrednictwem rodziców lub 
pełnoletniego ucznia) raport z badań powinien uwzględniać te informacje, które są istotne 
dla funkcjonowania dziecka w środowisku edukacyjnym (w tym zalecenia do pracy z 
dzieckiem w szkole/placówce).  
 
4.7. Psycholog przekazuje informacje o efektach procesu diagnozy w formie ustnej lub 
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pisemnej w sposób dopasowany do odbiorcy. 
Komentarz: 
Informacja o efektach procesu diagnostycznego powinna być sformułowana językiem 
profesjonalnym z wyjaśnieniami zrozumiałymi dla odbiorcy. W czasie przekazywania 
komunikatu ustnego psycholog upewnia się, czy przekazywane przez niego informacje zostały 
zrozumiane a także wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania w przystępny i przyjazny 
sposób.  
Komunikat ustny dla dzieci i młodzieży musi być dostosowany do wieku i poziomu 
rozumienia.   
Opinia w formie pisemnej powinna być sformułowana językiem profesjonalnym, ale też 
zawierać wyjaśnienia, które umożliwiłyby zrozumienie i zaakceptowanie jej treści przez 
odbiorcę. 
 
RAPORT PISEMNY 
 
 4.8. Psycholog nadaje raportowi określoną strukturę, która może obejmować informacje o 
zastosowanych narzędziach, odniesienie do wyników i ich interpretację. 
 
Komentarz: 
Strukturę opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie określają odrębne przepisy MEN, 
wymienione we wstępie. Regulują one także sposoby przekazywania wyników. 
Ze względu na szeroką dostępność różnorodnych testów psychologicznych o niejednakowej 
wartości teoretycznej i psychometrycznej, w raporcie pisemnym wskazane jest podawanie 
nazw zastosowanych narzędzi diagnostycznych. Raport powinien zawierać jakościową 
interpretację wyników, opis mocnych stron, opis słabych stron funkcjonowania dziecka, a w 
przypadku zaburzeń – opis patomechanizmu. Niezbędnym elementem raportu powinien być 
również opis wskazanych form interwencji w stosunku do zdiagnozowanego problemu oraz 
rekomendacje dotyczące sposobu wspierania dziecka w rozwoju, w tym w nauce szkolnej. 
 
Szczegółowe wyniki testów (liczbowe) mogą być przekazywane wyłącznie osobom 
uprawnionym do posługiwania się w praktyce zawodowej danym narzędziem. Informacja o 
wynikach badania kierowana do innego psychologa powinna zawierać wyniki ilościowe oraz 
źródła odniesienia do ich interpretacji (np. skala stenowa). 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 
 
4.9 Psycholog dba o właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi 
działaniami. 
 
Komentarz: 
Właściwe przechowywanie dokumentacji procesu diagnozy oznacza, że nie mają do niej 
dostępu osoby nieupoważnione. Arkusze zapisu/odpowiedzi narzędzi użytych w badaniach, 
w tym – elektroniczne, powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do 
nich osobom nieupoważnionym. 
Należy przestrzegać instrukcji dotyczących przechowywania i udostępniania danych 
wrażliwych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
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Etap V i VI. Planowanie i wdrożenie interwencji  oraz ocena efektów 
interwencji i badanie kontrolne 
 
Etapy planowania i wdrożenia interwencji oraz oceny efektów interwencji  obejmują 3 grupy 
zagadnień: rekomendacje dotyczące formy interwencji, monitorowanie interwencji oraz 
badania kontrolne. 
 
REKOMENDACJE - FORMY INTERWENCJI 
 
5.1. Psycholog po badaniu formułuje rekomendacje dotyczące planowanych form 
interwencji. 
 
Komentarz: 
Rekomendacje po badaniu dotyczące planowanych form pomocy psychologicznej powinny 
zawierać precyzyjne określenie działań jakie powinny zostać podjęte w celu rozwiązania lub 
zminimalizowania  zdiagnozowanego problemu. 
Sposoby interwencji mają wynikać z diagnozy. Psycholog powinien określić, jakich skutków 
można się spodziewać po zaproponowanej interwencji lub co się stanie, gdy działania nie 
zostaną podjęte (sformułować prognozę pozytywną i negatywną) . 
Planowanie odpowiednich form specjalistycznej interwencji może obejmować zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia specjalistyczne (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
terapia logopedyczna, socjoterapia, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, np. terapia 
psychologiczna),  naukę w klasie terapeutycznej, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia 
związane z wyborem zawodu i kierunku kształcenia, warsztaty i treningi, porady i konsultacje; 
wspieranie rodziców i nauczycieli oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych (w formie 
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń). 
 
5.2. Psycholog rekomenduje tylko takie formy interwencji, których skuteczność została 
potwierdzona empirycznie. 
 
Komentarz 
Psycholog nie rekomenduje terapii, co do których istnieją negatywne opinie dotyczące ich 
skuteczności (np. kinezjologia edukacyjna, oceniona negatywnie w ekspertyzach m.in.  prof. 
dr hab. A. Grabowskiej (2008)17, prof. dr hab. E. Pisuli(2008)18). 
Psycholog proponując formy terapii o niepotwierdzonej skuteczności powinien 
poinformować o tym fakcie rodzica. Również w sytuacji gdy brakuje badań czy dokumentacji, 
która by potwierdzała, że dane oddziaływania stosowane w naszym kontekście kulturowym  
są skuteczne w przypadku konkretnego problemu czy zaburzenia, należy poinformować o 
tym rodzica. Na przykład często polecaną terapią w przypadku zaburzeń ze spektrum 
autyzmu jest terapia SI, mimo, że badania nie dają podstaw do potwierdzenia skuteczności 
takich oddziaływań. 
 
                                                           
17  Grabowska, A. (2008). Kinezjologia edukacyjna w świetle najnowszej wiedzy o mózgu . W: K. Korab, 
(red.) Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja?  Warszawa: IBE. 
18 Pisula, E. (2008). Kontrowersje wokół stosowania kinezjologii edukacyjnej w terapii dzieci z autyzmem. W: K. 
Korab, (red.) Kinezjologia edukacyjna. Nauka, pseudonauka czy manipulacja?  Warszawa: IBE. 
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MONITOROWANIE INTERWENCJI 
 
5.3. Po przeprowadzeniu diagnozy psycholog w miarę możliwości monitoruje przebieg 
zaleconej interwencji oraz zmiany w funkcjonowaniu dziecka w wyniku tej interwencji. 
 
BADANIA KONTROLNE 
 
5.4. Ponowna diagnoza psychologiczna jest ważnym elementem oceny efektów 
interwencji. Planując badanie kontrolne psycholog ponownie precyzuje cel i problem 
diagnostyczny, zmodyfikowany odpowiednio do sytuacji.  
 
Komentarz 
W czasie powtórnej diagnozy psycholog powtarza wszystkie procedury z etapu I i II. 
Dobiera narzędzia w taki sposób aby: 

 spełniały wymogi psychometryczne omówione w komentarzu do standardu  2.7., 
 ich trafność nie była obciążona faktem powtórnego badania – rezygnuje z tych 

narzędzi, których rozpoznanie przez badanego wpłynie na wynik, 
 uwzględniać zasady dotyczące powtarzania badania testem zaprezentowane w 

podręczniku, o ile takie istnieją, 
 diagnozować tylko te aspekty funkcjonowania, które są istotne dla problemu 

diagnostycznego – np. w sytuacji oceny efektów interwencji wybiera   narzędzia 
dotyczące wąskich funkcji. 

5.5. W przypadku diagnoz mających zasadnicze znaczenie dla losów dziecka, głównie 
związanych z decyzją o zmianie jego naturalnego środowiska psycholog nie powinien 
formułować orzeczenia diagnostycznego po jednokrotnym badaniu. Psycholog powinien 
zaplanować badania kontrolne w celu potwierdzenia pierwotnej diagnozy i monitorowania 
rozwoju dziecka. 
 

Komentarz: 
Powstrzymanie się od sformułowania orzeczenia po jednokrotnej diagnozie dotyczy 
przypadków, które nie są oczywiste i jednoznaczne, a ryzykowne dla badanego, bo związane 
ze zmianą środowiska dziecka, na przykład skierowanie do placówki opiekuńczej czy 
wychowawczej (szkoła specjalna, młodzieżowe ośrodki socjoterapii itp.). Z drugiej strony 
istnieje ryzyko, że przedłużanie momentu diagnozy nozologicznej i wydania orzeczenia 
stanowi stratę czasu i działa potencjalnie na szkodę dziecka. W takich sytuacjach psycholog 
powinien dokładnie omówić rodzicom przyczyny, dla których tak istotna decyzja ma być 
odroczona w czasie. Powinien także przedstawić rodzicom potencjalne korzyści dla dziecka 
wynikające z realizowania  zaleceń postdiagnostycznych oraz wyjaśnić sens badania 
kontrolnego. 
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