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Zasady przeprowadzania badań online przy użyciu tych testów 

 

 
1. 

 
Pracownia Testów Psychologicznych 
PTP (Warszawa) 
https://www.practest.com.pl/ 

 
Kwestionariusz z oferty Pracowni Testów PTP może zostać użyty w formie online, jeśli zostaną 
spełnione warunki:  
 
1. Kwestionariusz  zostanie wprowadzony na wybraną platformę z zachowaniem informacji o 
autorach oraz wydawcy, czyli Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego (znajdzie się formuła copyright),  
2. Po wprowadzeniu kwestionariusza  na platformę, a przed rozpoczęciem badań Pracownia 
Testów PTP otrzyma możliwość przetestowania systemu pod względem zastosowanych 
zabezpieczeń (a w tym hasła dostępu – wymagane) oraz poprawności wprowadzenia 
kwestionariusza,  
3. Badacz/ka zobowiąże się do wprowadzenia sugerowanych przez Pracownie Testów PTP 
poprawek,  
4. Badacz/ka uiści opłatę w kwocie równoważnej cenie zakupu papierowych wersji 
kwestionariusza.  
Podpisywana jest również umowa, w której te warunki i zobowiązania będą zapisane.  
 
Osoba do kontaktu: p. Joanna Niedziela (j.niedziela@practest.com.pl)  
 
Dział Merytoryczny Pracowni Testów PTP potrzebuje mieć pewność, że oryginalne metody, do 
których Pracownia posiada prawa autorskie nie będą umieszczane w internecie na platformach 
typu ankietka.pl, które nie umożliwiają zahasłowania dostępu do ankiety, jak również nie 
umożliwiają wglądu w liczbę przeprowadzonych badań. Warunkiem przeprowadzenia badań 
online jest więc zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli liczby przeprowadzonych badań.  
 

https://www.practest.com.pl/


Na stronie Pracowni Testów PTP znajdują się wytyczne Międzynarodowej Komisji ds. Testów: 
 
https://www.practest.com.pl/wytyczne-miedzynarodowej-komisji-ds-testow-itc 
 
(UWAGA: W praktyce uzyskanie zgody Pracowni Testów PTP jest bardzo trudne, bo jak dotąd 
żadna z istniejących, dostępnych platform do badań online nie spełniła warunków stawianych 
przez Pracownię Testów PTP. Studentki, które podjęły próbę przeprowadzenia badań metodą z 
Pracowni Testów PTP mimo wielu starań spełnienia warunków Pracowni, nie uzyskały zgody na 
takie badania online.) 
 

 
2. 

 
Pracownia Testów Psychologicznych i 
Pedagogicznych (Gdańsk) 
https://pracowniatestow.pl/ 
 

 
Do 1.06.2021 r. PTPiP wyraża zgodę na użycie metod kwestionariuszowych z ich oferty w 
badaniach online za pomocą platformy https://ebadania.pl. PTPiP także oczekuje spełnienia 
warunków bezpieczeństwa i kontroli liczby przeprowadzonych badań, jednak w tym przypadku 
jest zgoda na użycie konkretnej platformy do tego celu. 
 

 
3. 

 
Pozostałe metody z katalogu 
Laboratorium Diagnostyki 
Psychologicznej 
 

 
Metody spoza oferty Pracowni Testów PTP oraz PTPiP – w tym przypadku należy uzyskać zgodę 
autora/rki na użycie metody w badaniu online. Wtedy sprawa jest jasna – jeśli jest zgoda 
autora/rki, to można użyć tej metody na wybranej przez siebie platformie.  
 

 

 
 
 
Uczelniana platforma do przeprowadzania badań online 
 
Stworzenie uczelnianej platformy do przeprowadzania badań online jest na razie w fazie planów, i platforma ta będzie realnie dostępna dopiero 
za 1 -2 lata.  
 

https://www.practest.com.pl/wytyczne-miedzynarodowej-komisji-ds-testow-itc
https://pracowniatestow.pl/
https://ebadania.pl/index.php

