Warszawa, dnia …….r.
Dane osoby
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Główny
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
PROŚBA O WERYFIKACJĘ OPINII
Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego nr X w Y
z dnia ………….
Niniejszym uprzejmie proszę o weryfikację:
- opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego (dalej jako „RODK”)
nr X w Y z dnia ……………… , sporządzoną na zlecenie Sądu Rejonowego dla Warszawy –
- na sposób przeprowadzenia badań poprzedzających wydanie w/w opinii.
Uzasadnienie
Opinia będąca przedmiotem niniejszej skargi zawiera sprzeczności, niejasności oraz budzi
wątpliwości co do jej rzetelności, a przede wszystkim jest jawnie stronnicza,
krzywdząca ……………………………… Wnioski w/w opinii w dużej mierze oparte są na
domniemaniach biegłych i nie wynikają z przeprowadzonych badań, a wręcz są z nimi
sprzeczne. Biegli zniekształcają wypowiedzi ……………………., nadając im kontekst
odpowiadający z góry przyjętym przez nich tezom.
Wobec powyższego uprzejmie proszę o pilną weryfikację w/w opinii, gdyż wpłynęła ona
zdecydowanie na wynik wskazanych powyżej spraw w Sądzie ……………………..
Proszę uprzejmie także o wyjaśnienie, czy zachowania biegłych podczas badania, celowe
przetwarzanie ……………………..wypowiedzi, brak wrażliwości i nacisk na dziecko podczas
badania, presja i pretensje ………………………. niestosowne uwagi i komentarze w trakcie
badania były prawidłowe, rzetelne i są standardem prowadzenia takich badań.
I. OPIS PRZEBIEGU BADANIA w dniu …………………….
Biegli:
Psycholog – mgr. .X.Y.
Pedagog – mgr. X.Y.
Opis dokładny, łącznie z warunkami w jakich odbywały się badania, rozwiązywanie testów w
poczekalni, na kolanie np. jest nie do przyjęcia
II. OPIS PRZEBIEGU BADANIA w dniu ……………………
Biegli:
Psycholog – mgr. X.Y
Psychiatra - lek. med. X.Y.
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Opis badania
III. UWAGI DO OPINII.
Kwestionowana opinia zawiera sprzeczności, niejasności oraz budzi wątpliwości co do jej
rzetelności, a przede wszystkim jest jawnie stronnicza, krzywdząca …………………………
1) Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia badań.
Opis
2) Zastrzeżenia do opinii.
Opis
***
Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację kwestionowanej
opinii. W mojej ocenie niniejsza opinia jest.... negatywne skutki, jakie spowodowała…………
.. Z tych względów niniejsza opinia winna być zdyskwalifikowana.

__________________
podpis
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