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KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ  

WRAZ Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI DOBREJ PRAKTYKI 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ POLIGRAFICZNYCH – PROJEKT nr 4 

 

1. Zasady ogólne. 

 

1.1. Obowiązkiem członka PTBP jest przestrzeganie podstawowych norm moralnych 

oraz poszanowanie obowiązującego prawa. 

1.2. W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych 

zasadach etyki członek PTBP powinien kierować się zasadami współżycia 

społecznego. 

1.3. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych zobowiązuje się do 

wypełnienia uchwał PTBP oraz respektowania wszelkich zaleceń i decyzji jego 

statutowych organów. 

1.4. Członek PTBP zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i uznanymi przez Towarzystwo standardami 

badań poligraficznych oraz Kodeksem Etyki Zawodowej. 

1.5. Członek PTBP powinien przyczyniać się do rozwoju wiedzy, ulepszania metod 

badawczych i narzędzi diagnostycznych. Prowadząc badania naukowe, powinien 

postępować obiektywnie i rzetelnie. 

1.6. Członek PTBP nie powinien brać udziału w przedsięwzięciach uwłaczających jego 

godności lub mogących podważyć zaufanie do niego i PTBP. 

 

2. Warunki prowadzenia badań poligraficznych i kwestie odnoszące się do osób 

badanych. 

 

2.1. Członek PTBP powinien przeprowadzać ekspertyzy w sposób rzetelny 

i bezstronny, z poszanowaniem godności i praw osób badanych. 

2.2. Członek PTBP nie powinien okazywać ani wygłaszać uwłaczających opinii  

o badanych osobach. 

2.3. Członek PTBP powinien przestrzegać zasady poufności przebiegu i wyników 

badania.  
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2.4. Członek PTBP nie może ujawniać osobom trzecim wiadomości powziętych  

w związku z badaniem, a niezwiązanych z wyjaśnianym problemem. 

2.5. Jeżeli zlecony członkowi PTBP rodzaj czy zakres badań przekracza jego 

kwalifikacje i doświadczenie, powinien on o tym poinformować zleceniodawcę. 

Jeżeli jest to możliwe, członek PTBP powinien wskazać zleceniodawcy eksperta 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.   

2.6. Członek PTBP powinien zadbać, aby o zamiarze przeprowadzenia badania osoba 

badana została poinformowana co najmniej 24 godziny przed badaniem. Badanie 

można przeprowadzić w szybszym terminie, jeżeli jest to uzasadnione 

okolicznościami sprawy – np. upływającymi terminami procesowymi. Zlecający 

badanie lub ekspert powinien poinformować badanego, jak należy przygotować się 

do takiego badania, w tym: zalecić przybycie na badanie wypoczętym, po posiłku,  

z wodą do picia i odradzić spożywanie alkoholu oraz jakichkolwiek leków  

(z wyjątkiem na stałe przepisanych przez lekarza) na dobę przed planowanym 

badaniem. 

2.7. Członek PTBP jest zobowiązany dbać podczas badań o dobro i bezpieczeństwo 

badanej osoby. W szczególności nie powinien prowadzić badania, jeżeli może to 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia badanego.  

2.8. Badanie można przeprowadzić tylko wobec osób, które po zapoznaniu ich  

z planowanym przebiegiem badania, procesami psychofizjologicznymi, celem 

badania oraz pytaniami, jakie planuje się im zadać, wyrażą na to zgodę. Badanego 

należy poinformować, że na każdym etapie badania poligraficznego może 

zrezygnować z dalszego w nim udziału. 

2.9. Członek PTBP nie może nakłaniać ani w inny sposób wpływać na osobę skierowaną 

na badanie, aby wyraziła zgodę na poddanie się badaniom poligraficznym. 

2.10. W przypadku wykorzystywania podczas badania urządzeń rejestrujących przebieg 

badania, bezwzględnie należy o tym poinformować badaną osobę i uzyskać jej 

zgodę. 

2.11. Ekspert ma obowiązek stworzyć warunki, aby badany miał możliwość swobodnego 

wypowiedzenia swojej opinii czy odczuć podczas badania. 

2.12.  Jeżeli osoba badana jest przekonana, że podczas jej badania został popełniony błąd, 

ma prawo: 

a) zwrócić się do eksperta, który przeprowadził badanie, o ponowne 

przeprowadzenie badania; 
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b) zwrócić się do innego eksperta o wydanie opinii w tej samej sprawie; 

c) wnieść skargę do Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych; 

d) zwrócić się do Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych o delegowanie 

swojego przedstawiciela, jako obserwatora ewentualnego powtórnego badania 

poligraficznego. 

 

3. Zakres badań.  

 

3.1. Członek PTBP nie powinien samowolnie rozszerzać zakresu badań. Zakres badania 

zlecony przez zleceniodawcę musi być znany badanemu. 

3.2. Podczas testów diagnostycznych nie można zadawać pytań, z którymi wcześniej 

osoba badana nie została zapoznana. 

3.3. Członek PTBP nie ma prawa ingerować podczas badań w sprawy osobiste badanej 

osoby, które są prawnie chronione. 

 

4. Wynik badania i wydawanie opinii. 

 

4.1. Członek PTBP wydaje opinie bez zbędnej zwłoki, osobiście, sumiennie  

i bezstronnie – w oparciu o analizę wyników testów poligraficznych.  

4.2. Członek PTBP nie uchyla się od procedur kontroli jakości, konsultacji i pomocy 

koleżeńskiej w zakresie posiadanych kompetencji. 

4.3. Członek PTBP nie sugeruje się oczekiwaniami zleceniodawcy i nie dopuszcza, aby 

presja zleceniodawcy lub środowiska wpływała na merytoryczną zawartość 

ekspertyzy. 

4.4. O wyniku badania zleconego prywatnie można informować tylko badaną osobę oraz 

osoby wskazane przez nią w pisemnym oświadczeniu. Nie dotyczy to postępowania 

przed Komitetem ds. metodyki badań poligraficznych w związku z prowadzoną 

kontrolą jakości badań. 

 

5. Kwestie wewnętrzne stowarzyszenia. 

 

5.1. Członek PTBP uznaje dorobek naukowy, organizacyjny i ekspercki stowarzyszenia, 

jako wspólne dobro. 



 4/4 

5.2. Członek PTBP nie zachowuje się i nie działa na szkodę innych członków 

Towarzystwa. W szczególności nie powinien wygłaszać publicznie krytycznych 

opinii o innych ekspertach, dyskredytować ich pracy, kwalifikacji czy stosowanych 

metod badawczych. O wszelkich naruszeniach Kodeksu Etyki Zawodowej czy 

standardów badań poligraficznych przez członka Towarzystwa powinno się 

informować Komitet ds. metodyki badań poligraficznych lub Zarząd PTBP. 

5.3. Członek PTBP może wydać opinię o badaniu przeprowadzonym przez innego 

eksperta, jeżeli zapoznał się z poligramami z badania oraz zastosowanymi 

technikami badawczymi i pytaniami. O ile jest to wskazane, należy również 

uwzględnić informacje o zachowaniu osoby badanej i ewentualnie innych 

procedurach wykorzystanych w badaniu. 

5.4. Członek PTBP zobowiązuje się rekomendować lub przyjmować w poczet członków 

Towarzystwa tylko takie osoby, które spełniają warunki statutowe oraz 

zaakceptowały Kodeks Etyki Zawodowej i standardy badań poligraficznych. 

5.5. Członek PTBP nie nadużywa logo i nazwy stowarzyszenia, ani faktu przynależności 

do PTBP do celów sprzecznych z celami stowarzyszenia – w szczególności do 

własnej działalności komercyjnej. 

5.6. Członek PTBP reaguje na zachowania innych kolegów i koleżanek naruszających 

zasady etyki. 

5.7. Członek PTBP zobowiązuje się do poddania kontroli Komitetu ds. metodyki badań 

poligraficznych w zakresie przeprowadzonych przez siebie badań, o ile nie 

sprzeciwia się temu ochrona informacji niejawnych. 


