
Regulamin Laboratorium Technik Diagnostycznych (dalej: Laboratorium) 

I. W Laboratorium mieści się wypożyczalnia i czytelnia testów psychologicznych. 

W zbiorach Laboratorium znajdują się: testy psychologiczne w języku polskim; testy 

psychologiczne w języku angielskim; zbiory archiwalne, w skład których wchodzą techniki 

opracowane w wersjach eksperymentalnych oraz testy oryginalne, głównie 

anglojęzyczne; książki z zakresu psychometrii i diagnozy psychologicznej. 

II. W skład testów psychologicznych najczęściej wchodzi: podręcznik i zestaw testowy, 

(zwane dalej egzemplarzami) oraz arkusz testowy i klucz odpowiedzi.  

III. Uprawnieni użytkownicy mogą wypożyczać podręczniki do testów na okres 7 dni, 

zestawy testowe na okres 3 dni oraz książki na okres 7 dni. Wypożyczeniu podlegają testy 

psychologiczne w języku polskim i angielskim.  

IV. Wyłącznie w czytelni Laboratorium udostępniane są arkusze testowe, klucze odpowiedzi, 

zbiory archiwalne oraz egzemplarze dostępne w jednej kopii. 

V. Udostępnianie egzemplarzy podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. 

2001 nr 73 poz. 763.). Zgodnie z tymi przepisami Laboratorium udostępnia materiały 

ograniczonemu kręgowi osób. 

VI. Na mocy przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych publiczne udostępnianie utworów przez Laboratorium możliwe 

jest wyłącznie osobom uczącym się, nauczającym oraz prowadzącym badania.  

VII. Do wypożyczania zbiorów Laboratorium uprawnieni są jedynie studenci i pracownicy 

naukowi Wydziału Psychologii UW. 

VIII. Do korzystania ze zbiorów w czytelni Laboratorium uprawnieni są: 

1) studenci innych uczelni na kierunku psychologia (za okazaniem zaświadczenia 

potwierdzającego status studenta psychologii), 

2) psychologowie prowadzący badania naukowe (za okazaniem dyplomu ukończenia 

studiów),  

3) inne osoby prowadzące badania naukowe pod nadzorem psychologa (za okazaniem 

zaświadczenia od opiekuna naukowego będącego psychologiem) oraz przedstawienia 

uzasadnienia zastosowania danej techniki oraz podstawowych informacji o badaniu 

naukowym), 

4) studenci na kierunku kognitywistyka, na podstawie pisemnego zaświadczenia 

prowadzącego zajęcia (psychologa), że dany test jest stosowany na zajęciach 

w ramach tego kierunku, 

5) studenci studiów doktoranckich niebędący psychologami, na podstawie pisemnego 

zaświadczenia opiekuna naukowego/promotora będącego psychologiem, 

potwierdzającego prowadzenie badań naukowych. 

IX. Warunkiem wypożyczania materiałów jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego 

w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: BUW). 

X. Techniki wykorzystywane w ramach kursów obligatoryjnych (standardowe i swobodne 

techniki diagnostyczne), specjalizacyjnych lub fakultatywnych, w okresie, gdy dany 

przedmiot jest realizowany, wypożyczane są na okres 2 dni.  

XI. Użytkownik może wypożyczyć maksymalnie 10 egzemplarzy. 



XII. Użytkownik może jednokrotnie prolongować okres wypożyczenia egzemplarzy na okres 

3 dni (za pośrednictwem konta BUW).  

XIII. Studenci mogą otrzymać arkusze testowe wyłącznie do technik wymaganych na zajęciach 

obligatoryjnych lub fakultatywnych prowadzonych na Wydziale Psychologii UW, w liczbie 

określonej przez prowadzącego. Prowadzący powinien dostarczyć do Laboratorium listę 

studentów upoważnionych do odbioru arkuszy testowych.  

XIV. Studenci wykorzystujący arkusze testowe do prac empirycznych i magisterskich powinni 

nabyć je na własny koszt bezpośrednio w wydawnictwie. 

XV. Przetrzymane egzemplarze, widniejące na koncie użytkownika, uniemożliwiają 

wypożyczania ze zbiorów Laboratorium, BUW oraz bibliotek wydziałowych.  

XVI. Przetrzymanie egzemplarza należącego do zbiorów Laboratorium skutkuje brakiem 

możliwości prolongaty oraz ponownego wypożyczenia tego egzemplarza.  

XVII. Użytkownik, który dokona zwrotu wypożyczonego egzemplarza po wyznaczonym 

terminie zwrotu, otrzymuje upomnienie. Dwa kolejne upomnienia skutkują miesięcznym 

zakazem wypożyczania ze zbiorów Laboratorium (zakaz nie obejmuje korzystania ze 

zbiorów w czytelni Laboratorium). 

XVIII. Użytkownicy zobowiązani są do zwrotu materiałów w niezmienionym stanie. Zniszczenie 

lub zagubienie skutkuje koniecznością nabycia nowego egzemplarza bezpośrednio 

w wydawnictwie i przekazania go do zbiorów Laboratorium. Przekazanie własności 

odbywa się na mocy darowizny.  

XIX. Zgadzając się na zapisy tego regulaminu, użytkownicy zobowiązują się także do 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych i potwierdzają znajomość jej przepisów, zgodnie z którymi: kto bez 

uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia, utrwala lub zwielokrotnia 

cudzy utwór, podlega odpowiedzialności karnej. 

XX. Laboratorium nabywa testy bezpośrednio w Pracowni Testów Psychologicznych 

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poprzez realizację zamówienia zobowiązuje się 

do przestrzegania zaleceń wydawcy dotyczących udostępniania niektórych narzędzi, 

które mogą być sprzedawane jedynie dyplomowanym psychologom.  

XXI. Użytkownicy uprawnieni do wypożyczania materiałów zobowiązują się także do 

przestrzegania zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa 

i samorządzie zawodowym psychologów, zgodnie z którymi opracowano listę metod i 

narzędzi psychologicznych zastrzeżonych wyłącznie do stosowania przez 

psychologów. Użytkowanie materiałów udostępnionych w Laboratorium możliwe jest 

wyłącznie przez podmioty określone w niniejszym regulaminie.  

 

 

 


