
 

 

Wstępny program konferencji „Standardy opiniowania psychologicznego w 

sprawach rodzinnych i opiekuńczych” 

dr Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter – Uniwersytet Gdański 

Wystąpienie: Propozycja standardów: Granice relacji diagnostycznej 

Zespół dyskusyjny: 

Diagnozowanie więzi uczuciowych 
 

dr Justyna Trepka-Starosta, dr Agnieszka Roszkowska – Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wystąpienie: Metodologiczno-warsztatowe problemy w psychologicznym opiniodawstwie 

sądowym w sprawach o przysposobienie 
Zespół dyskusyjny: 

I. Różnorodność procedur preadopcyjnych prowadzonych przez Ośrodki Adopcyjne 

II. „Szkoła dla Rodziców”  
 

dr Adrian Kurcbart – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wystąpienie: Integrowanie danych ilościowych i jakościowych w sprawach rodzinnych 

i opiekuńczych 

Zespoły dyskusyjne:  

I. Wpływ rodziców na rozwój dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych 

od wczesnego dzieciństwa do adolescencji  

II. Pożądany model ojcostwa w kontekście spraw rodzinnych i opiekuńczych, 

III. Pożądany model macierzyństwa w kontekście spraw rodzinnych i opiekuńczych,  

IV. Matki versus ojcowie różnice i podobieństwa w pełnieniu ról rodzicielskich 
 

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska – Uniwersytet Warszawski 

Wystąpienie: Standardy doboru metod diagnostycznych do problemu i osób badanych 

Zespół dyskusyjny: 

Pisemne opracowanie ekspertyzy sądowej oraz formułowanie wyjaśnień na sali sądowej 
 

dr Maria Kujawa – Uniwersytet Jagielloński (UJ); dr hab. Dorota Kubicka (UJ), mgr Kamil 

Jezierski, doktorant UJ;  mgr Błażej Pasiut (Akademia Frycza Modrzewskiego) oraz dr praw 

Maciej Bocheński (UJ) 

Wystąpienie: Standardy opiniowania w sprawach opieki naprzemiennej 

Zespół dyskusyjny: 

Opiniowanie  w sprawach tak zwanej opieki naprzemiennej. W kierunku standardów 

diagnostycznych 
 

dr Alicja Czerederecka, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie 

Wystąpienie: Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych 

i opiekuńczych – zagadnienia podstawowe 
Zespoły dyskusyjne (prowadzone wspólnie z dr Agnieszką Haś i dr Tomaszem Rajtarem – IES 

oraz dr hab. Jackiem Wiercińskim – Uniwersytet Warszawski): 

Temat wiodący: Opiniowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 

I. Decyzja biegłego o sporządzeniu opinii. Występowanie w sądzie  

II. Opracowanie strategii badania. Faza wprowadzająca badania 

III. Badania psychologiczne - Relacja z badanymi. Narzędzia i obszary diagnozy 

IV. Interpretacja i wnioskowanie. Sposób formułowania opinii 

 

Izabela Strózik, sędzia SO w Krakowie   

Wystąpienie: Opinia biegłych jako przydatny dowód w rozstrzyganiu spraw rodzinnych 

na podstawie praktyki zawodowej sędziego 
Zespół dyskusyjny (prowadzony wspólnie z sędzią Anną Witasik z SR dla Krakowa-Nowej 

Huty): 

Przydatność dowodu z opinii biegłych z punktu widzenia wymogów kodeksu 

postępowania cywilnego w sprawach rodzinnych rozpoznawanych przez sądy okręgowe 


