
 

Warszawa, dn. 6.11.2018 r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ OGÓLNOPOLSKIEJ SEKCJI 

DIAGNOZY PTP 

za okres od stycznia 2016 r. do listopada 2018 r. 

 

 

W okresie styczeń 2016 – czerwiec 2017 działaniom Sekcji przewodniczył zarząd w składzie: 

 Maja Filipiak (przewodnicząca Sekcji), Anna Łuczak (wice-przewodnicząca), Bartosz 

Zalewski (sekretarz), Monika Kalbarczyk (skarbnik).  

W okresie czerwiec 2017 – listopad 2018 działaniom Sekcji przewodniczył zarząd w składzie: 

 Maja Filipiak (przewodnicząca Sekcji), Anna Łuczak (wice-przewodnicząca), Bartosz 

Zalewski (sekretarz), Katarzyna Wiejak (skarbnik), Beata Wójtowicz (członek 

Zarządu). 

Funkcje nadzorujące działania zarządu pełniła Komisja Rewizyjna w składzie:  

 W okresie od stycznia 2016 do czerwca 2017 - Aleksandra Brzezińska – 

przewodnicząca, Lidia Pacholec i Beata Wójtowicz- członkinie Komisji.  

 W okresie od czerwca 2017 do listopada 2018 - Aleksandra Brzezińska – 

przewodnicząca, oraz Lidia Pacholec członek Komisji 

W ramach działań Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP odbyło się osiem 

stacjonarnych posiedzeń Zarządu Sekcji. Członkowie zarządu na w sprawach bieżących 

komunikowali się droga mailową.  

 

W okresie sprawozdawczym w ramach Sekcji podejmowano następujące działania: 

 

Prace nad standardami diagnozy  

 

 Prace nad powstaniem dokumentu standardów diagnozy psychologicznej w 

edukacji: 

o Do lutego 2017 – zakończenie wstępnego etapu prac standardami dotyczącymi 

prowadzenia procesu diagnostycznego dla psychologów pracujących w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych.  

o W pierwszej połowie lutego 2017 roku - seminarium robocze w Instytucie Badań 

Edukacyjnych w Warszawie poświęcone refleksji nad brzmieniem pierwszej, 

roboczej wersji dokumentu standardów, nad którym pracował Zespół. 

Uczestnikami seminarium byli: przedstawiciele Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy 

Psychologicznej PTP, Pracowni Testów Psychologicznych PTP,  Warszawskiego 

Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń oraz dyrektorzy i pracownicy kilku 

warszawskich poradni psychologiczno – pedagogicznych.   



 

o Pod koniec lutego 2017 - Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP 

wystąpiła do Zarządu Głównego PTP z prośbą o opinię prawną dotyczącą trzech 

zagadnień: możliwości i konsekwencji odmowy realizacji usługi diagnostycznej 

przez psychologa, obecności rodziców podczas badania dziecka oraz kwestii 

poufności informacji pozyskiwanych w toku badania dziecka.   

o W marcu 2017 - Zarząd Główny PTP przekazał przygotowaną na potrzeby 

Zespołu opinię, której autorem był radca prawny Adam Stradowski.  

o W maju 2017 - spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Departamencie 

Kształcenia i Nauczania Integracyjnego dedykowane dyskusji na temat prac nad 

nowymi regulacjami dotyczącymi diagnozowania dla potrzeb edukacji. W 

spotkaniu brały udział: z ramienia MEN - Joanna Wilewska - dyrektor 

Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, Elżbieta Neroj - radca 

generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, z ramienia 

ORE - Marzenna Habib – wicedyrektor,  Izabella Lutze - koordynator projektu 

Standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych opracowywanego w 

ORE, z ramienia Zespołu d.s. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji - 

Grażyna Krasowicz-Kupis i Katarzyna Wiejak, z ramienia Ogólnopolskiej Sekcji 

Diagnozy Psychologicznej PTP – jej przewodnicząca Maja Filipiak. Omówiono 

potrzebę wzajemnego odniesienia do siebie dokumentów: Standardów diagnozy 

psychologicznej dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych opracowywanych w ramach prac Sekcji Diagnozy 

Psychologicznej PTP  oraz projektu Standardów pracy poradni psychologiczno-

pedagogicznych opracowywanego w Ośrodku Rozwoju Edukacji, który w tamtym 

czasie był na etapie pilotażu. Uzgodniono, że opracowywany projekt Standardów 

diagnozy psychologicznej dla psychologów pracujących w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych będzie stanowił dokument uzupełniający wobec 

dokumentu Standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych 

uszczegóławiając standardy realizowania diagnozy psychologicznej.  

o Czerwiec – lipiec 2017- podjęcie konsultacji środowiskowych projektu dokumentu 

poprzez zastosowanie ankiety internetowej. Informacje o ankiecie umieszczono na 

stronie internetowej Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP, a także  

rozesłano drogą elektroniczną na adresy poradni psychologiczno-pedagogicznych 

w całym kraju, do członków Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej 

PTP oraz do wykładowców zatrudnionych na Wydziałach Psychologii oraz w 

Instytutach Psychologii w całym kraju.  

o Lipiec 2017 r. - spotkanie Zespołu pracującego nad dokumentem standardów  z 

Rzecznikiem Praw Dziecka - Ministrem Markiem Michalakiem, poświęcone idei 

upowszechnienia standardów w celu wyrównania szans dzieci i młodzieży na 

uzyskanie dobrej jakościowo pomocy psychologicznej w ramach usług poradni.   

o 9 sierpnia 2018 r. - powołanie przez Rzecznika Praw Dziecka w dniu Zespołu 

roboczego d.s. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów 

pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach. W 

okresie od sierpnia do listopada 2017 odbyło się kilka spotkań tego Zespołu, 

których celem była analiza materiału zgromadzonego podczas konsultacji 

społecznych oraz opracowanie ostatecznej wersji dokumentu. 

o Listopad 2017 – konsultacje społeczne projektu standardów podczas konferencji 

dla psychologów i dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Koszty 

organizacji konferencji zdecydowało się ponieść Biuro Rzecznika Praw Dziecka. 



 

Konferencję współorganizował Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS oraz 

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP. 

Dokument Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów 

pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych został opracowany: 

 po pierwsze – by wspierać psychologów pracujących w poradniach w 

prowadzeniu dobrej diagnozy.  

 po drugie – by wspierać dyrektorów poradni w zarządzaniu pracą swoich 

zespołów.    

 po trzecie – celem publikacji dokumentu standardów jest także poszerzanie 

świadomości społecznej, w tym świadomości klientów usług poradni, w 

zakresie dobrych praktyk diagnostycznych w obszarze psychologicznym.  

 po czwarte –opracowany dokument stanowić może źródło odniesienia w 

opracowaniach profesjonalnych programów szkolenia psychologów 

diagnostów pracujących w poradniach. 

Dokument dostępny jest na stronach Rzecznika Praw Dziecka a także na stronach 

Sekcji Diagnozy: https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-

diagnostyczne/zespol-roboczy-ds-diagnozy-w-psychologii-dzieci-i-mlodziezy/  

 

 Nowelizacja „Standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnozy 

psychologicznej”.   

W dniu 17 lutego 2018 podczas Walnego Zebrania Członków Sekcji Diagnozy 

przyjęto nowelizację dokumentu standardów dokonując rozszerzeń dokumentu przede 

wszystkim o komentarze dotyczące prowadzenia diagnozy psychologicznej  z 

udziałem osób z niepełnosprawnościami. Dokument dostępny jest na stronie 

internetowej Sekcji.  

Dokument dostępny jest na stronie Sekcji: 

https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/  

 

 Opracowanie dokumentu „Wytyczne realizacji standardów ogólnych w obszarze 

diagnostyki osób z niepełnosprawnościami”. 

o Do czerwca 2017 - zespół Roboczy ds. Diagnostyki Osób z 

Niepełnosprawnościami, którego pracami kierował prof. dr hab. Jacek Władysław 

Paluchowski opracował i poddał  konsultacjom społecznym projekt wskazówek do 

realizacji standardów ogólnych diagnozy w odniesieniu do współpracy z osobami 

z niepełnosprawnościami.  

o 17 lutego 2018 - ostateczne brzmienie dokumentu zostało przyjęte przez Walne 

Zebranie Członków Sekcji Diagnozy.  

Dokument dostępny jest na stronie Sekcji: 

https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/zespol-roboczy-ds-

diagnostyki-osob-z-niepelnosprawnosciami/  

Diagnozowanie z udziałem osób z niepełnosprawnościami może dotyczyć zarówno 

samej niepełnosprawności (jej rodzaju, zakresu i specyfiki), jak i  konsekwencji 

niepełnosprawności (w odniesieniu do populacyjnej grupy referencyjnej oraz istotnych 

wymogów społecznych), ale także innych aspektów funkcjonowania osoby. 

Zasadniczym czynnikiem kontekstowym w tego rodzaju diagnozie jest potencjalna 

https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/zespol-roboczy-ds-diagnozy-w-psychologii-dzieci-i-mlodziezy/
https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/zespol-roboczy-ds-diagnozy-w-psychologii-dzieci-i-mlodziezy/
https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/
https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/zespol-roboczy-ds-diagnostyki-osob-z-niepelnosprawnosciami/
https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/standardy-diagnostyczne/zespol-roboczy-ds-diagnostyki-osob-z-niepelnosprawnosciami/


 

możliwość zakłócającego wpływu niepełnosprawności na diagnozę wybranego, 

niezwiązanego bezpośrednio z niepełnosprawnością obszaru funkcjonowania (np. 

poziomu funkcjonowania poznawczego, osobowości, itp.).  

Głównym celem opracowania wytycznych było: 

 wsparcie psychologów praktyków w prowadzeniu diagnozy w tym 

szczególnym kontekście,  

 przeciwdziałanie dyskryminowaniu osób z niepełnosprawnościami podczas 

realizowania diagnozy psychologicznej.  

 

 Prace nad dokumentem „Wytyczne realizacji standardów procesu prowadzenia 

diagnozy psychologicznej w kontekście psychoterapii par i rodzin” 

o październik 2016 roku- opracowanie pierwszej wersji wytycznych przez Zespół 

Roboczy ds. Diagnostyki Par i Rodzin, którego prace koordynuje dr Bartosz 

Zalewski  

o grudzień 2016 – nawiązanie współpracy z Sekcją Naukową Terapii Rodzin 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w celu wspólnego opracowania 

wytycznych realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego 

w kontekście diagnozowania par i rodzin 

o konsultacje społeczne dokumentu: 

 październik 2016 - warsztat podczas dorocznej Konferencji Trzech Sekcji 

w Warszawie, 

 marzec 2018 - podczas konferencji pt. „Współczesna praktyka 

diagnostyczna- osiągnięcia i wyzwania”. 

 aktualnie - konsultacje społeczne za pomocą ankiety internetowej 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBQqRoQNcXmBJ8dGYgf6

8fwCXy03SEywKjdphLs2Il-jy-xA/viewform?c=0&w=1  

Obszar diagnozy w terapii rodzin wymaga szczególnego namysłu i jest niezwykle 

skomplikowany, zarówno z powodu diagnozowania kilku osób jednocześnie jak i z 

powodu dominujących aktualnie w Polsce i na świecie konstrukcjonistycznych modeli 

pracy terapeutycznej, kwestionujących zasadność tworzenia diagnoz, a niektóre z nich 

kwestionujące także możliwość zbudowania przez terapeutę diagnozy systemu 

rodzinnego (por. Chrząstowski i de Barbaro, 2012; Chrząstowski, 2014). Jednocześnie 

trudno odstąpić od diagnozowania lub pomijać ten etap pracy z rodzinami i parami. 

Wokół diagnozowania może zatem powstawać zamieszanie dotyczące celów oraz 

sposobów prowadzenie procesu diagnostycznego.  

Głównym celem  opracowania wytycznych jest wsparcie praktyków poprzez 

stworzenie propozycji uporządkowania zasad prowadzenia tego procesu 

diagnostycznego oraz wskazania najlepszych praktyk postępowania. 

 

 Prace nad dokumentem pt. „Wytyczne dotyczące realizacji standardów ogólnych 

prowadzenia procesu diagnostycznego w neuropsychologii”, 

o grudzień 2016 - zespół roboczy, którego pracami kieruje dr hab. Emilia Sitek 

ukończył prace nad wstępnym brzmieniem dokumentu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBQqRoQNcXmBJ8dGYgf68fwCXy03SEywKjdphLs2Il-jy-xA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBQqRoQNcXmBJ8dGYgf68fwCXy03SEywKjdphLs2Il-jy-xA/viewform?c=0&w=1


 

o 2017 rok – dokument został skierowany do pierwszego etapu konsultacji 

społecznych droga internetową 

o Aktualnie- trwa opracowywanie raportu z konsultacji. 

 

Prace nad opisem kwalifikacji zawodowych  

 Lipiec 2018 – na wniosek Sekcji Diagnozy Polskie Towarzystwo Psychologiczne zwróciło 

się do Instytutu Badań Edukacyjnych z wnioskiem w wsparcie w procedurze opisania 

czterech kwalifikacji z obszaru pomocy psychologicznej w obszarze edukacji. Po 

opracowaniu kwalifikacji mają one zostać zgłoszone do włączenia na listę 

Zintegrowanego System Kwalifikacji. Prace rozpoczęto z początkiem września. 

 

 

Organizacja i udział w konferencjach 

 16 – 17 marca 2017 roku – współorganizacja ogólnopolskiej konferencji w cyklu 

„Diagnoza w praktyce psychologicznej” pt. „Współczesna praktyka diagnostyczna – 

osiągnięcia i wyzwania”; konferencja została zorganizowana przez Sekcję Diagnozy we 

współpracy z Uniwersytetem SWPS w Warszawie; 

 21-24 września 2017 -  organizacja sympozjum pt. „Standardy diagnozy 

psychologicznej – aktualny stan prac”; podczas 36 Kongresu PTP w Gdańsku,  

 16-17 listopada 2017 –współorganizacja konferencji naukowej pt. „Dobre praktyki w 

diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji. Standardy dla poradni” . 

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika 

Praw Dziecka, który jednocześnie finansował wydarzenie. Współorganizatorami była 

Sekcję Diagnozy oraz Uniwersytet SWPS w Warszawie; 

 14 – 15 września 2018 - współorganizacja kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji 

„Diagnoza w praktyce psychologicznej” pt. „Diagnoza psychologiczna dzieci i 

młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”; konferencja została 

zorganizowana przez Sekcję Diagnozy we współpracy z Uniwersytetem SWPS w 

Warszawie; 

 

 

Prace nad reaktywacją czasopisma Nowiny Psychologiczne 

 kwiecień 2016 roku – wystosowanie oficjalnego pisma do Przewodniczącej Zarządu PTP 

dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej z prośbą o udzielenie informacji dotyczących działań 

Towarzystwa zmierzających do reaktywacji czasopisma naukowego Nowiny 

Psychologiczne. 

 2017 r – przewodnicząca Sekcji Diagnozy wygrywa konkurs na redaktora naczelnego 

czasopisma Nowiny Psychologiczne. Diagnoza;  

 2018 - prace nad reaktywacją Nowin jako czasopisma poświęconego problematyce 

diagnostyki psychologicznej. Czasopismo ma ukazywać się pod patronatem Sekcji 

Diagnozy PTP.  



 

o powołano Radę redakcyjną czasopisma,  

o sformułowano główne cele działalności czasopisma,  

o opracowana wstępne założenia budżetowe 

o marzec 2018 – ZG PTP udziela zgody na pokrycie kosztów rozpoczęcia prac nad  

reaktywacją czasopisma przy założeniu, że w 2018 roku ukaże się maksymalnie 

jeden numer,  

o czerwiec- lipiec 2018 - Rada redakcyjna opracowuje szereg dokumentów 

szczegółowych opisujących warunki ogłaszania tekstów,  

o sierpień- październik 2018- prace nad stronami www Nowin (aktualnie prace 

zbliżają się do końca) 

o od sierpnia -trwają przygotowania do wydania dwóch pierwszych numerów 

czasopisma; 

 

 

Kwestie organizacyjne działalności Sekcji 

 3 czerwca 2017 - zjazd szkoleniowy członków Sekcji Diagnozy połączony z Walnym 

Zebraniem 

W części szkoleniowej członkowie Sekcji przedstawili dwa wystąpienia:  

- dr hab. Adam Tarnowski – pt. „Czy można orzekać nie diagnozując?” oraz  

- prof. dr hab. Anna Zalewska pt. „Sposoby pomiaru inteligencji emocjonalnej jako 

zdolności - problemy trafności pomiaru” ; 

 17 lutego 2018 - zjazd szkoleniowy członków Sekcji Diagnozy połączony z Walnym 

Zebraniem  

W trakcie spotkania zmieniony został skład Zarządu Sekcji (rezygnacja Moniki Kalbarczyk, 

dołączenia do Zarządu Katarzyny Wiejak i Beaty Wójtowicz); 

Powołano zespół, który ma z ramienia Sekcji miał opracować propozycje zmian do projektu 

nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa PTP. W skład zespołu weszli: 

Władysław Jacek Paluchowski, Anna Słysz, Beata Wójtowicz, Maja Filipiak. Beata 

Wójtowicz podjęła się koordynowania prac zespołu. 

Zespół przygotował swoje komentarze i przesłał dokument do Zarządu Głównego PTP 

Członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie przegłosowali nowelizację dokumentu 

„Standardy diagnozy psychologicznej” z dniem 17 lutego 2018 roku. 

Prof. Paluchowski zaprezentował efekty działań Zespołu Roboczego ds. Diagnostyki Osób z 

Niepełnosprawnościami, a następnie w  głosowaniu jawnym Członkowie Walnego Zebrania 

uchwalili dokument „Wytyczne do Standardów diagnozy psychologicznej dotyczące 

ogólnego diagnozowania osób z niepełnosprawnościami, w zakresie innym niż diagnoza 

niepełnosprawności.”. 

W części szkoleniowej zaprezentowane zostały dwa wykłady: 

- prof. dr hab. Jerzy Brzeziński wygłosił wykład pt. „Etyczność diagnozy psychologicznej. 

Próba ujęcia całościowego”,  



 

- dr Piotr Zieliński wykład pt. „Metoda continous norming, czyli jak tworzyć lepsze 

normy z ograniczonej próby normalizacyjnej”. 

 powstała strona internetowa Sekcji, która znajduje się pod adresem: 

www.sekcjadiagnozy.wordpress.com/ . Na stronie Sekcji na bieżąco umieszczane są 

informacje dotyczące działań Sekcji, w tym konferencji, działalności Zespołów 

Roboczych i innych inicjatyw Sekcji oraz sprawozdania z działań Sekcji;  

administratorem strony jest Bartosz Zalewski; 

 Sekcja wydała opinie, w odpowiedzi na skierowane do niej pisma: 

 8 maja 2018 – stanowisko Sekcji Diagnozy w sprawie projektu rozporządzenia 

MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru 

ofert w postępowaniu w sprawie zawierania umów o świadczenie opieki 

zdrowotnej z dn. 27.04.2018 r. Stanowisko zostało przesłane do ZG PTP. Odnosiło 

się do zapisów w załączniku nr 1 pkt 5 dotyczącym rehabilitacji dzieci z 

zaburzeniami rozwojowymi (propozycji usunięcia premiowania obecności na 

oddziale psychologa klinicznego, i dodania premiowania na oddziałach terapeuty 

SI i sal do SI) 

 27 marca 2018 – stanowisko Sekcji w sprawie nowego brzmienia propozycji 

Kodeksu Etycznego. Stanowisko zostało przesłane do ZG PTP. 

 20 sierpnia 2017 roku w odpowiedzi na pismo Dyrektora Departamentu 

Postępowań Uchodźczych Urzędu ds. Cudzoziemców sporządzono opinię w 

sprawie opinii psychologicznych dotyczących osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową; https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/category/opinie/  

 15 września 2016 roku opinia w sprawie wykorzystania w diagnostyce Testu 

Piramid Barwnych; https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/category/opinie/  

 12 września 2016 roku opinia dotycząca miejsca przeprowadzania badań 

diagnostycznych. https://sekcjadiagnozy.wordpress.com/category/opinie/  

 

Aktualnie Sekcja liczy 40 członków. W okresie sprawozdawczym przyjęto dwoje nowych 

członków. Dwie osoby zrezygnowały z członkostwa w Sekcji. 

 

 

W imieniu zarządu Sekcji Diagnozy 

przewodnicząca Sekcji 

Maja Filipiak 
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