
Warszawa, 02 grudnia 2021 r.       

Pani/Pan 

Kierownik

Opiniodawczego Zespołu

Sądowych Specjalistów

wszyscy

Szanowna Pani Kierownik, 

Szanowny Panie Kierowniku, 

 
 uprzejmie informuję, że zostały opracowane przez zespół naukowców z Uniwersytetu 

Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nowe narzędzia diagnostyczne służące do diagnozy 

dzieci i młodzieży. 

Istotną wartością przedstawionych metod jest uwzględnienie polskiej specyfiki 

kulturowej, normalizowanie na grupach polskich dzieci i młodzieży. Obszar i zakres 

badawczy przedstawionych poniżej narzędzi odzwierciedla aktualny stan wiedzy w zakresie 

psychologii oraz pedagogiki dzieci i młodzieży. 

Proponowane narzędzia diagnostyczne spełniają kryteria naukowe promowane przez 

komisję ds. testów Psychologicznych Komitetu Psychologii Państwowej Akademii Nauk                       

(PAN) i są zgodne ze standardami metodologii określonymi w pkt 9.5 załącznika                             

do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia 

standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów 

(Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2016 r. poz.76, ze zm.), dalej: standardy metodologii. 

Narzędzia uzyskały pozytywną ocenę środowiska naukowego, m.in. prof. Jerzego 

Brzezińskiego – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek PAN, prof. Marii 

Deptuły, prof. Beaty Pastwy - Wojciechowskiej – Uniwersytet Gdański, dr hab. Agaty 

Chudzickiej - Czupały, prof. SWPS, dr hab. Romana Konarskiego – Uniwersytet Gdański,                     

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
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dr hab. Jacka Pyżalskiego – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. 

Bernadetty Izydorczyk – Uniwersytet Jagielloński. 

Poniżej przestawiam nowoopracowane narzędzia:

1. Bateria Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) służąca                   

do sporządzenia diagnozy funkcjonowania psychospołecznego dzieci w wieku 

9/10-16 lat. Kwestionariusz B-KFS może stanowić ważne narzędzie do badania 

dzieci w wieku szkolnym zarówno posiadających pełne zasoby rozwojowe, jak 

i dzieci z deficytami rozwojowymi. Zaproponowane narzędzie do pomiaru 

potencjałów i deficytów w funkcjonowaniu społecznym oraz czynników 

chroniących i czynników ryzyka rozwoju jednostki opracowane zostało, m.in. 

o integracyjny model zawierający u podstaw uznaną koncepcję A. Antoniowskiego 

i koncepcję T. Achenbacha. B-KFS jest narzędziem uzupełniającym lukę 

w zakresie profesjonalnych psychologicznych narzędzi psychometrycznych                                      

do przeprowadzenia psychospołecznej diagnozy dziecka i może stanowić punkt 

wyjścia do specjalistycznej diagnozy klinicznej dotyczącej psychopatologii 

zaburzeń wieku rozwojowego. 

Narzędzie spełnia kryteria psychometryczne oraz etyczne American Educational 

Research Association, American Psychological Association, National Council on 

Measurement in Education, Standards for Educational and Psychological Testing.

Analiza metodologiczna pozwala na rekomendację tego narzędzia do diagnozy 

psychologicznej jako spełniającego wartości psychometryczne w opiniodawczych 

zespołach sądowych specjalistów. 

2. Bateria Kwestionariuszy do oceny Motywacji i Antymotywacji (B-KMiA) 

służy do diagnozy motywacji i przyczyn jej deficytu w czterech obszarach 

aktywności, wykorzystując jednocześnie najnowsze podejście psychometryczne, 

gwarantujące najwyższą trafność i rzetelność oraz dzięki cyfrowemu 

przetwarzaniu danych na bazie zaimplementowanych dedykowanych algorytmów, 

umożliwiające otrzymanie wyniku wraz z jego interpretacją dla danej skali 

bezpośrednio po zakończeniu badania. Podstawę teoretyczną stanowi autorska 

koncepcja teoretyczna E. Deci i R. Ryana. Narzędzie może być stosowane                         

do badania czterech obszarów motywacji: w sferze uczenia się (KM-U), w sferze 

sportowej (KM-S), w sferze prospołecznej (KM-PS) i w sferze relacji 

rówieśniczych (KM-PR). Istotnym jest, że narzędzie może być stosowane do 

badania motywacji w zakresie pojedynczej, kilku lub wszystkich czterech sfer 



aktywności dziecka w zależności od potrzeb diagnostycznych. Kwestionariusze 

Przyczyn Antymotywacji obejmuje cztery jej obszary w sferze: uczenia się                 

(KA-U), w sferze sportu (KA-S), w sferze prospołecznej (KA-PS), w sferze relacji 

rówieśniczych (KA-PR). Badanie Kwestionariuszem Przyczyn Antymotywacji 

zaleca się w przypadkach, gdy u badanego odnotowywany jest wysoki poziom 

antymotywacji w danej sferze aktywności. W opiniodawczych zespołach 

sądowych specjalistów może stanowić przydatne narzędzie do badania nieletnich. 

W opinii ww. autorytetów naukowych narzędzie spełnia kryteria psychometryczne 

oraz etyczne American Educational Research Association, American 

Psychological Association, National Council on Measurement in Education, 

Standards for Educational and Psychological Testing. 

Analiza metodologiczna pozwala na rekomendację tego narzędzia do diagnozy 

psychologicznej jako spełniającego wartości psychometryczne w opiniodawczych 

zespołach sądowych specjalistów. 

Wydawcą ww. testów do diagnozy psychologicznej jest firma Diagmatic sp. z o.o.

Warto zauważyć, że zgodnie z zapisem pkt 9.6 standardów metodologii, specjaliści               

w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów mają prawo samodzielnie dobierać 

techniki badawcze, które uznają za adekwatne do rozwiązania konkretnych problemów 

diagnostycznych, natomiast diagnoza końcowa powinna być wynikiem całościowej analizy, 

interpretacji i integracji danych pozyskanych wszystkimi metodami badawczymi – zgodnie              

z pkt 9.7. standardów metodologii. Ponadto zgodnie z pkt 9.8 standardów metodologii 

warsztat pracy badających powinien być na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o narzędzia 

i techniki spełniające wartości metodologiczne w ich najnowszej wersji. Weryfikacja 

użyteczności ww. narzędzi dla celów diagnostycznych może nastąpić w wyniku ich 

praktycznego zastosowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.   

   Z poważaniem, 

Beata Turek

Dyrektor - Sędzia

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
/podpisano elektronicznie/
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