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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami sêdziów s¹dów rodzinnych w Polsce zwracam siê do pana z uprzej-

m¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹ce bardzo wa¿ne problemy.
Maj¹c na uwadze prace legislacyjne, które s¹ obecnie prowadzone, sêdziowie rodzinni sprzeciwiaj¹

siê w³¹czeniu kodeksu rodzinnego i opiekuñczego do kodeksu cywilnego w jakiejkolwiek formie, a tak¿e
likwidacji wydzia³ów rodzinnych w s¹dach. S¹dy orzekaj¹ce w sprawach rodzinnych codziennie pode-
jmuj¹ wiele bardzo trudnych decyzji, w zwi¹zku z czym sêdziowie bardzo czêsto musz¹ opieraæ siê na
doœwiadczeniu zawodowym. Jeœli wydzia³y rodzinne zostan¹ zlikwidowane, to i poziom rozstrzygania
spraw rodzinnych niestety spadnie.

Ponadto sêdziowie ponawiaj¹ postulat zmiany ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w kie-
runku utworzenia wieloinstancyjnego s¹downictwa rodzinnego w zakresie posiadanych przez ministra
sprawiedliwoœci kompetencji, po to aby sprawy rodzinne by³y rozstrzygane jeszcze dog³êbniej i bardziej
profesjonalnie.

Sêdziowie zwracaj¹ te¿ uwagê na brak uregulowañ prawnych, które pomog³yby w pracy s¹dów ro-
dzinnych, a mianowicie brak œciœlejszej wspó³pracy organów pomocy spo³ecznej z s¹dami w ramach
udzielanej z urzêdu pomocy rodzinie. Sêdziowie proponuj¹ tak¿e zacieœniæ wspó³pracê z placówkami
adopcyjnymi oraz z placówkami opiekuñczymi w kwestii sytuacji prawnej dzieci niepe³nosprawnych
umieszczonych w tych placówkach, gdy¿ obecnie wspó³praca ta jest znikoma, co utrudnia pracê s¹dów.

Ponadto sêdziowie postuluj¹ organizowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci corocznych szkoleñ
dla sêdziów rodzinnych z psychologii oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii, psychiatrii
i pedagogiki, gdy¿ bycie sêdzi¹ rodzinnym wymaga wiedzy z ww. dziedzin, a obecnie nie jest ona obo-
wi¹zkowa, co obni¿a bardzo czêsto poziom pracy sêdziów.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie, czy Ministerstwo Sprawied-
liwoœci dostrzega wy¿ej przedstawione problemy i w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




