Regulamin Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Komisja ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN1 (zwana dalej „Komisją”)
w kadencji 2015-2018 działa na podstawie uchwały Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 grudnia
2011 roku - Regulaminu Komitetu Psychologii PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i
Społecznych Polskiej Akademii Nauk.
2. Celem pracy Komisji jest dobro nadrzędne – poprawa praktyki testowania poprzez zwiększenie świadomości praktyków (diagnostów) i badaczy, które narzędzia przynoszą wiarygodne dane. W konsekwencji ma to prowadzić do zaprzestania stosowania testów, które nie mają dostatecznych podstaw naukowych. Realizując te zadania Komisja wydaje oświadczenia (stanowiska), zalecenia i oceny oraz na podstawie recenzji wydaje rekomendacje testów.
3. Komisja działając w najlepszym interesie środowiska psychologów współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się testami psychologicznymi, w szczególności z Komisją
Testów Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
4. Komisja działa z największą zawodową starannością, bezstronnie i w uzasadnionym interesie
środowiska psychologów.
5. W przypadku podejrzenia, iż pomiędzy członkiem Komisji a wydawcą danego testu istnieją
związki tego rodzaju, że mogą one wzbudzić wątpliwości co do bezstronności tego członka Komisji, członek Komisji wyłącza się z wszelkich prac Komisji dotyczących tego testu.
Rozdział II
Zasady powoływania członków Komisji
§2
1. Członków Komisji liczącej 3-5 osób wybiera i odwołuje Komitet Psychologii PAN w głosowaniu tajnym, spośród członków Komitetu Psychologii PAN. Wybory i głosowanie mogą być
przeprowadzone za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w
głosowaniu internetowym). O sposobie głosowania decyduje Przewodniczący Komitetu.
2. Komisja, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu tajnym. Wybory i głosowanie mogą być przeprowadzone za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w głosowaniu internetowym).
3. Podstawowym obowiązkiem członka Komisji jest udział w pracach nad stanowiskami, zaleceniami, wybór recenzentów testów, piecza nad procesem recenzowania, przygotowanie na podstawie recenzje opinii i rekomendacji odnośnie testów oraz ich propagowanie.
Rozdział III
Zadania, tryb i zakres działania
§3
1. Komisja przygotowuje oświadczenia, zalecenia i oceny prezentujących jej stanowisko w
sprawach związanych z wykorzystywaniem testów.
2. Komisja może podejmować działania ad hoc wynikające z potrzeb środowiska psychologów,
niesprzeczne z jej celem i zadaniami głównymi.
1

Komisja (pierwotnie Zespół ds. testów psychologicznych KP PAN) została powołana w 9 marca 2012, w odpowiedzi na inicjatywę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Komisji Testów ZG PTP.
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§4
1. Komitet Psychologii PAN publikuje na swojej stronie internetowej wypracowanych przez
Komisję stanowisk i zaleceń oraz prowadzi tam rejestr testów ocenianych przez Komisję, wraz z
pełnym tekstem recenzji i rekomendacją.
2. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona składa Komitetowi Psychologii PAN
roczne sprawozdania z prac Komisji.
Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy Komisji
§5
1. Oświadczenia i zalecenia Komisji są przygotowywane przez członków Komisji z inicjatywy
własnej lub kierowanych do niej wniosków w tej sprawie i informacji.
2. Treść oświadczeń i zaleceń ustalana jest w drodze dyskusji. Dyskusja jest poufna.
3. Formę wyrażenia stanowiska w danej sprawie określa Komisja.
§6
1. Przedmiotem oceny i rekomendacji Komisji są testy wykorzystywane w diagnozie psychologicznej.
2. Rekomendacje Komisji sporządzane są na podstawie recenzji, według wymogów i kryteriów
zawartych w formularzu recenzji, który zostanie wypracowany przez Komisję.
3. Przedmiotem recenzji są wszystkie materiały składające się na dany test (na przykład, lecz
niewyłącznie: arkusze odpowiedzi, pomoce i podręczniki itp.).
4. Każdy członek Komisji jest zobowiązany do właściwego zorganizowania prac nad opracowaniem rekomendacji dla danego testu, w szczególności proponowania recenzentów zewnętrznych
do konkretnego testu, dokonywania całościowej oceny materiałów, przekazanie wydawcy tekstu
recenzji oraz przygotowanie wstępnej treści oceny i rekomendacji do dyskusji wszystkich członków Komisji.
5. Głosowanie nad rekomendacją Komisji poprzedzone jest dyskusją. Dyskusja jest poufna.
6. Końcowa ocena testu Komisji powinna opisywać jego mocne i słabe strony i dawać rekomendacje na temat tego, kiedy i jak narzędzie może być stosowane oraz kto może go używać – razem
z ostrzeżeniami (tam, gdzie to niezbędne), w jaki sposób nie może być używane.
7. Komisja wydaje rekomendacje dla danego testu, każdorazowo wskazując okres obowiązywania rekomendacji.
8. Ocena końcowa i rekomendacje zostają przesłane wydawcy testu jak i – jeśli to możliwe –
autorowi. Ocena i rekomendacje powinny stanowić wskazówkę dla autorów i wydawców co do
rekomendowanych zmian i ewentualnej poprawy testu.
9. W przypadku, gdy dany test nie ma wydawcy lub nie można go z łatwością ustalić, dostępne
informacje o teście zgromadzi wyznaczony członek Komisji.
10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Komisja może podjąć decyzję o innej formie
wyrażenia oceny takiego testu – np. w postaci oświadczenia na temat nielegalności stosowania,
braku możliwości recenzji, braku rekomendacji itd.
§7
1. Uchwały w sprawie stanowisk i zaleceń problemów związanych z wykorzystywaniem testów
oraz ocen i rekomendacji testu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Za zgodą i na wniosek Przewodniczącego lub – w razie, gdy uzyskanie zgody i złożenie wniosku przez Przewodniczącego jest niemożliwe – za zgodą i na wniosek osoby przez niego upoważnionej, Komisja może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał po-
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za posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§8
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium Komitetu Psychologii PAN.
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