
„Pismo ręczne jest jak odcisk palca 

– niepowtarzalne”



Mimo, że pismo jako obraz graficzny na przestrzeni  lat, pod wpływem 
szeregu bodźców wewnętrznych i zewnętrznych, ulega wielu 
zniekształceniom, to w szczegółach identyfikacyjnych pozostaje niezmienne 
– jak odcisk palca.  

Pismo ręczne jest ściśle zindywidualizowanym śladem psychofizycznym, 
który stanowi podstawę do badań nad jego autentycznością, jednorodnością 
w zakresie autora i czasu wykonania, a także stanu probanta w chwili 
sporządzania zapisu.   

Grafizm opisuje jego autora w pełni i prawdziwie.

Karolina Gorzkowska 
Biegły sądowy pismoznawca, psychografolog,  

założycielka KPG Legal

KANCELARIA 
Kancelaria Prawno Grafologiczna jest pierwszą i aktualnie jedyną w kraju profesjo-
nalną, niezależną firmą o profilu kompleksowego badania pisma ręcznego, doku-
mentów i zawartości treściowej w ujęciu prawnym, psychologicznym i lingwistycz-
nym. KPG świadczy usługi dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, 
organów wymiaru sprawiedliwości i osób fizycznych. Kancelaria z siedzibą w War-
szawie skupia zespół ekspertów pismoznawców, prawników i psychologów, gwaran-
tując swoim Zleceniodawcom najwyższy standard obsługi we wszystkich aspektach 
związanych z badaniem pisma i dokumentów. 

Naszą przewagą jest zespolenie siły niezależności rozwijającego się podmiotu go-
spodarczego i indywidulanej odpowiedzialności opiniujących w Kancelarii spe-
cjalistów. Jako firma posiadamy zaplecze organizacyjno – techniczne, a każdy 
ze specjalistów dyplomy poświadczające wiedzę i uprawnienia do wykonywania 
danej pracy oraz bezcenne doświadczenie. Opinie podpisywane imiennie przez 
ich autora dają gwarancję indywidualnej odpowiedzialności i możliwość powo-
ływania specjalisty na świadka. 

JAKOŚĆ
Stawiamy na jakość. Współpracujemy z najlepszymi, wykonujemy pro-
fesjonalne opinie, pracujemy na dobrym sprzęcie. Wprowadzamy na 
rodzimy rynek istniejące na świecie branżowe rozwiązania i rodzaje 
badań. Nasi specjaliści, praktyka sądowa i zaplecze techniczne 
gwarantują, że sporządzane przez nas opinie są pewne, mery-
toryczne oraz zgodne ze standardami eksperckimi. 

ZESPÓŁ
Wśród nas są eksperci klasycznego, kryminalistyczne-
go i psychologicznego badania pisma, języka i do-
kumentów. Posiadamy poparte dyplomami kwa-
lifikacje, pełnimy funkcje biegłych sądowych, 
a tę pracę wykonujemy jako pełnowymiarowe 
zajęcie. Stale dokształcamy się i regularnie 
uczestniczymy w konferencjach. 



KLASYCZNE BADANIA  
PISMA RĘCZNEGO:
 � badanie autentyczności pisma i podpisu
 � badanie jednorodności grafizmu w zakresie autora/czasu wykonania 

jak i stanu psychofizycznego w chwili sporządzania
 � ustalenia autora anonimowego zapisu w oparciu o porównawcze 

próbki pisma typowanych osób    

PSYCHOLOGICZNE BADANIE  
PISMA RĘCZNEGO:
 � badanie patologicznego pisma osoby chorej, starszej, uzależnionej, 

pod wpływem leków, środków odurzających, po urazach 
 � badanie stanu psychofizycznego probanta w chwili sporządzania 

grafizmu (ocena poziomu świadomości i swobody wyrażania woli 
lub ewentualności znajdowania się pod presją osób trzecich) 

 � sporządzanie portretu osobowościowego w oparciu o pismo
 � profilowanie autora na podstawie grafizmu i analizy 

językowo – treściowej

KRYMINALISTYCZNE BADANIE  
PISMA RĘCZNEGO I DOKUMENTÓW:
 � ustalenie czasu wykonania zapisu/dokumentu
 � ustalenie kolejności naniesienia zapisów
 � identyfikacja ingerencji fałszerskiej wydruku, pieczęci, grafizmu

LINGWISTYKA KRYMINALISTYCZNA:
 � analizy językowe anonimów 
 � ustalanie autorstwa wypowiedzi na podstawie wpisów internetowych, 

listów, wystąpień (profilowanie autora bądź typowanie na podstawie 
treści porównawczych)

 � ustalenie samodzielności sformułowanego zapisu (test zapisany 
ręką probanta, jednakże nie stanowiący samodzielną  
i naturalną dla autora treść) 

ANALIZA WERYFIKACYJNA  
WYDANYCH OPINII:
 � zapoznanie się z wydaną w postępowaniu 

opinią i wskazanie jej ewentualnych błędów 
merytorycznych 

 � sporządzenie pism, wniosków o powołanie 
odpowiedniego biegłego i powtórzenie badań        

KONSULTACJE PRAWNE: 
 � pełnomocnictwo procesowe
 � profesjonalne pisma 
 � prawnicy dostępni na terenie całego kraju

INNE:
 � odczytywanie nieczytelnych zapisów 
 � transkrypcja

KANCELARIA PRAWNO 
GRAFOLOGICZNA OFERUJE:



ZASTOSOWANIE ZNANYCH NA ŚWIECIE ROZWIĄZAŃ 

POZWALA NAM NA BADANIA DOKUMENTÓW TAKŻE 

W KOPII. 

JAKO JEDYNI W KRAJU I NIELICZNI W EUROPIE 

WYKONUJEMY RZETELNE I W OPARCIU 

O UPRAWNIENIA BADANIA DOTYCZĄCE STANU 

PSYCHOFIZYCZNEGO W CHWILI SPORZĄDZANIA 

ZAPISÓW POD KĄTEM USTALENIA STANU 

ŚWIADOMOŚCI BĄDŹ SWOBODY WYRAŻENIA  

WOLI, ZNAJDOWANIA SIĘ POD PRESJĄ.

W OSOBIE ZAŁOŻYCIELKI KPG LEGAL JESTEŚMY 

PREKURSORAMI BADANIA PISMA PATOLOGICZNEGO 

(OSÓB CHORYCH, UZALEŻNIONYCH,  

PO URAZACH, STARSZYCH). 

SPECJALIZACJE KPG LEGAL OBEJMUJĄ WSZYSTKIE 

OBSZARY BADANIA PISMA RĘCZNEGO, DOKUMENTÓW 

I TREŚCI JĘZYKOWEJ. 

UZUPEŁNIENIEM DO POMIARÓW GRAFOMETRYCZNYCH 

JEST ANALIZA NATURALNYCH FLUKTUACJI 

CECH PISMA RĘCZNEGO I ANALIZA  

JĘZYKOWO – TREŚCIOWA TEKSTÓW.

EKSPERTYZY PISMOZNAWCZE SĄ UZUPEŁNIANE 

O WYWIAD I WNIOSKI WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

Z KANCELARIĄ PSYCHOLOGÓW, PSYCHIATRÓW 

I FARMAKOLOGÓW.


