
    

 

 
  Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych  
  wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy 
  POWR.02.10.00-00-9003/17 
 

 

Instytut Psychologii UKSW www.wspieraniediagnozy.pl   
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, pokój 1411 projekt.diagnoza@uksw.edu.pl   
01-938 Warszawa 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia naukowych badań psychologicznych wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej. 
 
Badaniu zostaną poddani uczniowie szkół należący do poszczególnych klas wymienionych poniżej  
za pomocą wskazanych narzędzi psychologicznych. 
 

Przedział 
wiekowy 

Lista narzędzi 

Uczniowie klas 
1-2-3 szkoły 
podstawowej 

Samoopis 
- Pierwsze spotkanie (115 pytań kwestionariuszowych) 
- Drugie spotkanie (104 pytania kwestionariuszowe) 
Opis przez rodzica (159 pytań kwestionariuszowych) 
Opis przez nauczyciela (159 pytań kwestionariuszowych) 

Uczniowie klas 
4-5-6 szkoły 
podstawowej 

 

Samoopis 
- Pierwsze spotkanie (171 pytań kwestionariuszowych) 
- Drugie spotkanie (154 pytania kwestionariuszowe) 
Opis przez rodzica (247 pytań kwestionariuszowych) 
Opis przez nauczyciela (247 pytań kwestionariuszowych) 

Uczniowie klas 
7-8 szkoły 
podstawowej 

Samoopis 
- Pierwsze spotkanie (171 pytań kwestionariuszowych) 
- Drugie spotkanie (154 pytania kwestionariuszowe) 
Opis przez rodzica (247 pytań kwestionariuszowych) 
Opis przez nauczyciela (247 pytań kwestionariuszowych) 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawo
wych w wieku 
do 19 lat 

Samoopis 
- Pierwsze spotkanie (230 pytań kwestionariuszowych) 
- Drugie spotkanie (170 pytania kwestionariuszowe) 
Opis przez rodzica (255 pytań kwestionariuszowych) 
Opis przez nauczyciela (255 pytań kwestionariuszowych) 

 

Kryteria włączenia dzieci i młodzieży do badania 
1. Klasa szkolna lub szkoła i wiek (zgodnie z tabelą powyżej). 

 
Warunki zamówienia 

1. Badania zostaną przeprowadzone za pomocą narzędzi w wersji papierowej, dostarczonych 
przez Zamawiającego. 

2. Badaniu zostanie poddanych 1525 uczniów: (1) 382 uczniów klas 1-2-3 szkoły podstawowej; 
(2) 381 uczniów klasy 4-5-6 szkoły podstawowej; (3) 381 uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej; 
(4) 381 uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku do 19 lat, przy czym oferent wycenia 
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badanie jednego ucznia z każdej grupy klas wyróżnionych w powyższej tabeli. Na jedno 
badanie składają się: (1) kwestionariusze samoopisowe, (2) opis ucznia przez rodzica oraz (3) 
opis ucznia przez nauczyciela wg informacji z powyższej tabeli. 

3. W ramach zamówienia zostaną zatrudnieni badacze terenowi, z których każdy przeprowadzi 
badanie co najmniej 20 uczniów – zadeklarowanych przed realizacją usługi. Dopuszcza się 
przeprowadzenie badań większej liczby osób przez jednego badacza. W ramach przebadanej 
grupy należy uwzględnić równoważny rozkład w zakresie płci oraz miejsca zamieszkania – 
miasto/wieś.  

4. Badania będą prowadzone wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Polski. 
5. Badania będą prowadzone indywidualnie podczas spotkań z dzieckiem. Dopuszczalne jest 

przekazanie kwestionariuszy opisu dziecka przez rodzica i nauczyciela dla rodzica i nauczyciela, 
a następnie odbiór. 

6. Badanie samoopisowe trwa około 2 godzin (2 spotkania po ok. 1 godzinie). Jeśli badany będzie 
zmęczony, badanie można przeprowadzić podczas większej liczby spotkań. 

7. W usługę przeprowadzenia badania wchodzi: dotarcie do grupy badawczej, zebranie zgód osób 
badanych (oraz opiekunów w przypadku niepełnoletnich) na udział w badaniu, 
przeprowadzenie badania przekazanym zestawem narzędzi, przygotowanie raportu 
ewaluacyjnego po przeprowadzonym badaniu. 

8. Przedmiot zamówienia nie obejmuje analizy wyników i przygotowania interpretacji wyników.  

 
 
Wymagania wobec Wykonawcy 

1. Tytuł magistra psychologii lub stopień naukowy nadany w dyscyplinie psychologia. 
2. Znajomość standardów prowadzenia badań psychologicznych. 
3. Stosowanie standardów posługiwania się narzędziami psychometrycznymi. 
4. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych/badań diagnostycznych przy wykorzystaniu 

narzędzi psychologicznych. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1. CV 
2. Kopia dyplomu magistra psychologii lub dyplomu uzyskania stopnia naukowego nadanego  

w dyscyplinie psychologia 
3. Potwierdzenie doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych/badań diagnostycznych przy 

wykorzystaniu narzędzi psychologicznych. 


