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„Ta pani kazała narysować mi rodzinę, to narysowałem dwóch ludzików i powiedziałem, że to ja, a to 

tata. Zaczęła groźnie mówić, że nie o taką rodzinę chodzi, o inną. Mam inną rodzinę narysować. To 

narysowałem do tych dwóch ludzików domek i słoneczko i powiedziałem, że to ja, to tata i nasz 

domek. W Warszawie dodałem. Ona się wtedy zezłościła na mnie i wyrzuciła mnie  na korytarz. Ta 

pani była brzydka”. 

                                                          

Z relacji Emila, lat 6, tuż po badaniu w RODK w Raciborzu,  który przed badaniami od 6 tygodni nie 

widział się z ojcem. 

 

 

„My nie wykonujemy badań na więź emocjonalną między dziećmi a ojcami, bo u nas tak jest, że my 

tylko matki się pytamy o dziecko, ojca nie… Dlatego nie badamy dzieci i ojców, a tylko matkę na więź 

emocjonalną, bo to ona urodziła  je i teraz wychowuje. On nie rodził” 

 

Z przesłuchania kierownik RODK Teresy H. w Raciborzu przez sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie 

Emila i jego ojca 27 lutego 2003r. 

 

 

„My nie badaliśmy sprawy demoralizacji dziecka przez matkę, nie pytaliśmy o jej partnerów, którzy 

w nocy przychodzili, ani o jej nowego kochanka… nie pytaliśmy dziecka:  kto to jest ten „wstrętny 

grubas” co z nią śpi, czy go uderzył w twarz… nie pytaliśmy czy kazała mu do ojca mówić „wujku”, 

bo my nie chcieliśmy dziecka wtrącać do spraw dorosłych... Takie dane uznaliśmy za zbędne… To ja, 

a potem mój zespół badaliśmy dziecko… Matka jest pedagogiem i wie co robić z dzieckiem”. 

 

Z przesłuchania kierownik RODK Teresy H. j.w. 

 

 

”…Po wnikliwej analizie Pana skargi do Ministerstwa Sprawiedliwości nie dopatrzyliśmy się 

zaniedbań w pracy biegłych z raciborskiego RODK…” 

 

 

sędzia Ewa Waszkiewicz 

Departament Sądów Rodzinnych. Warszawa 2002r. 
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WSTĘP  
Powstanie i obecna działalność Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca 

i Dziecka. 

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka działa od 2001 r., jednak 

zarejestrowane zostało dopiero w 2006 r. Opiera się na pracy charytatywnej 

działaczy oraz wolontariacie w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego, 

pedagogicznego i działalności pomocowej ojcom, dzieciom i rodzinom, będących w 

trudnej sytuacji, szczególnie w trakcie kryzysu rodzinnego, małżeńskiego, 

związanego z rozwodem, separacją i izolacją od własnych dzieci. Prowadzimy 

również szkolenia oraz koordynujemy działalność innych placówek i organizacji 

szkoleniowych dla ojców szukających wskazówek jak być lepszym, 

odpowiedzialnym ojcem i jak najlepiej realizować swą ojcowską misję. 

 

Zorganizowaliśmy, jako partner programowy z Fundacją Akcja, bezpłatne 

poradnictwo prawne  (Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice) z zakresu prawa 

rodzinnego oraz kierujemy potrzebujących do Grupy Wsparcia dla mężczyzn w 

ramach projektu „Rozwój ogólnopolskiego poradnictwa dla mężczyzn 

przeżywających konflikt rodzinny”. By nieść fachową pomoc  oraz prowadzić 

bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz mediacje 

zorganizowaliśmy  współpracę z Diecezjalną Specjalistyczną Poradnią Rodzin 

/Warszawa Grochów, czerwiec 2007- marzec 2008r./ oraz Fundacją „Sto Pociech” 

/Warszawa, ul. Freta 10/. W zależności od zapotrzebowań kierujemy naszych 

podopiecznych również na mediacje rodzinne m.in. do KOPD /Warszawa, ul. Hoża 

5/ lub do Centrum Mediacji. Obecnie współpracujemy również  

z prawnikami – adwokatami, którzy w ramach współpracy oferują m.in. bezpłatne 

podstawowe poradnictwo prawne dla podopiecznych Centrum.  

Współpracujemy w zakresie przeprowadzania badań oraz profesjonalnego 

poradnictwa psychologicznego z Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej w 

Warszawie oraz z uznanymi biegłymi psychologami z listy biegłych Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

W ramach kursów i szkoleń dla ojców współpracujemy z Fundacją Cyryla i 

Metodego Tato.net, propagując i biorąc udział w konferencjach, szkoleniach, 
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seminariach i warsztatach ojcowskich na terenie Warszawy i w innych miastach 

kraju takich, jak: „7 sekretów odpowiedzialnego Ojca”, „Korzenie i skrzydła”, „ Tato 

i córka”, spływy kajakowe dla ojców i synów itp.  

 

Prowadzimy osobiste poradnictwo i konsultacje w kilku punktach na terenie 

Warszawy /Marysin Wawerski, Żoliborz, Praga Południe i Warszawa 

Śródmieście/. W ramach działań doraźnych organizujemy punkty poradnictwa i 

pomocy podczas imprez społecznych:   Piknik Organizacji Pozarządowych, Dni 

Grochowa, Twój Plac Szembeka, Pożegnanie lata /impreza dla dzieci/, Dzień 

Ojca /impreza dla mieszkańców dzielnicy/ itp.  

Nasi członkowie udzielają się społecznie i kierują pracami Komisji Dialogu 

Społecznego w  Warszawie, m.in. w KDS ds. Dzieci i Młodzieży oraz KDS w 

dzielnicy Warszawa Praga Południe. 

Realizując wiele zadań ze sfery pożytku publicznego obecnie jesteśmy w trakcie 

przekształcania się w OPP. 

Od 2006r. rocznie przyjmujemy ponad 800 podopiecznych bezpośrednio, 

realizujemy ponadto pomoc doradczą w ramach korespondencji listowej, mailowej i 

telefonicznej dla ok. 1000 osób. To pomoc udzielana ojcom, matkom i innym 

członkom rodzin z Polski, Niemiec, Austrii, Danii, Szwecji, Anglii, Ukrainy, 

Chorwacji, USA, Kanady, Libii, Belgii i innych. W tym roku liczba ta przekroczy 

2000 osób, z czego ok. 25-30% to kobiety. Niestety, ale potrzeby przekraczają nasze 

możliwości udzielania pomocy wszystkim potrzebującym i zgłaszającym się do nas, 

stąd podjęliśmy współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych 

i działających głównie w sferze niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie.  

 

Dzieci są naszym priorytetem we wszelkich działaniach, a propagowanie 

odpowiedzialnego rodzicielstwa należy do naszych celów strategicznych. 

Uczestniczymy w konferencjach, sympozjach, debatach, seminariach 

organizowanych przez Parlament, Rząd, Kancelarię Prezydenta RP. Ministerstwa, 

urzędy państwowe i samorządowe czy inne organizacje pozarządowe. 

W procesach sądowych, bierzemy udział jako obserwatorzy, Przedstawiciele 

Społeczni i osoby zaufania publicznego. Na zaproszenie strony rządowej, 

prowadziliśmy prace nad nowelizacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz 

innych nowelizacji związanych z naszymi celami statutowymi, m.in. Kodeksem 
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postępowania cywilnego.  Prace te prowadzimy w ramach międzyresortowego 

Zespołu ds. Dyskryminacji Ojców, powołanego przez Pełnomocnika Rządu ds. 

Równego Traktowania minister Elżbietę Radziszewską. Utrzymujemy kontakt z 

oddanymi sprawie walki z dyskryminacją politykami /poseł prof. Zdzisława 

Janowska, poseł Iwona Arent czy senator Piotr Kaleta/, którzy w Parlamencie 

organizowali specjalne posiedzenia swych Komisji Parlamentarnych czy klubów 

poselskich. Wielu polityków szczerze interesuje problem dyskryminacji ojców, a tym 

samym dzieci i ich równym prawem zarówno do matki, jak  i do ojca.  

 

Raportem z prowadzonych w 2009r. Działań Strażniczych, dotowanych przez 

Fundację im. Stefana Batorego, w temacie „Monitoringu pracy wybranych 

Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych”, żywo 

zainteresowaliśmy praktycznie wszystkich senatorów z Senackiej Komisji Rodziny i 

Polityki Społecznej, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości czy Sejmowej Komisji  

Rodziny i Polityki Społecznej. Raport z Działań Strażniczych jest oczekiwany przez 

Ministra Sprawiedliwości i jego współpracowników, a problem był omawiany na 

corocznych spotkaniach z ministrami sprawiedliwości - Zbigniewem Ćwiąkalskim 

(2008r.), a w tym roku z ministrem Andrzejem Czumą. Z treścią zapoznany zostanie 

również Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy są 

członkami wspomnianego Zespołu ds. Dyskryminacji Ojców. Monitorujemy 

przypadki łamania prawa, jaskrawej dyskryminacji stron, reagujemy na skargi i 

sygnały dotyczące wadliwego działania sądów rodzinnych i głównie Rodzinnych 

Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych z różnych stron kraju, co stało się kanwą 

do podjęcia działań strażniczych w stosunku do tych instytucji w tym roku. Pod 

koniec roku 2008 zorganizowaliśmy konferencję naukową „Problemy współczesnej 

rodziny w praktyce sądowej i psychologicznej” razem z Polskim Towarzystwem 

Higieny Psychicznej oraz szkolenie i warsztaty dla ojców w ramach „Programu 

integrująco-edukacyjnego dla samotnych i przeżywających problemy rodzinne 

mężczyzn” finansowanego  przez Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe.  

 

W tym roku, po zakończeniu projektu Działań Strażniczych, opracowany został 

Raport i w ramach niniejszej konferencji dzielimy się z Państwem naszymi 

spostrzeżeniami, wynikami badań, wnioskami i propozycjami zmian. 

 



Monitoring pracy wybranych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych 

 

6

 

Idea podjęcia Działań Strażniczych w stosunku do Rodzinnych 

Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych w ramach programu 

dotacji na projekty obywatelskiego nadzoru  nad funkcjonowaniem 

instytucji państwowych. 

 
 „Najlepszym żołnierzem na polu walki jest ten, który kiedyś był ranny” – to stara 

żołnierska prawda. Formując Zespół Strażników – Zespól Badawczy, zwróciliśmy 

uwagę na fakt, iż konieczne jest oddanie idei wykonania zadania, które już na 

wstępie oceniane było na bardzo trudne i na pewno nazbyt kosztowne oraz 

wymagało pełnego zaangażowania osób powołanych do Zespołu. Musieli się wśród 

nich znaleźć tacy, którzy „czują temat”, znają go od wewnątrz, jako osoby, które 

przeszły przez badanie w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych. 

Również musiały go tworzyć osoby, dla których warsztat pracy biegłego psychologa 

jest znany od podszewki.  Tylko profesjonalista z ogromnym doświadczeniem może 

wypowiedzieć się na temat kogoś innego w podobnej profesji. Tematyka zaś 

wymagała szerszych konsultacji również z naukowcami nauk pokrewnych, m.in. 

socjologami, pedagogami, lekarzami i prawnikami. Takie konsultacje zostały 

podjęte, łącznie z zorganizowaniem osobnej konferencji na temat „Pseudonauka jako 

zagrożenie dla rozumu, nauki i cywilizacji”, których gospodarzem była w czerwcu 

2009 r. SSGW w Warszawie. Jako organizacja pozarządowa mieliśmy ponadto 

ideowe, ale i naukowo stwierdzone solidne argumenty, iż dyskryminacja ojców w 

RODKach  staje się w rezultacie powodem wielu ludzkich i rodzinnych tragedii. 

Przypadki jaskrawego dyskryminowania, bezpodstawnego, wręcz nienormalnego 

traktowania  jednego z rodziców, jako gorszego, od samego początku  raziły nas 

„bezwzględnością i poczuciem totalnej bezkarności” niektórych biegłych z RODK. 

Preparowanie, fałszowanie opinii, opieranie się na kłamstwie, pomówieniach i 

stereotypowej ocenie mężczyzny, jako gorszego rodzica, nie mogły być 

niezauważone. W skali kraju, taka powszechna dyskryminacja doprowadzać zaczęła 

nieraz do tragicznych skutków społecznych. Ojcowie „hurtowo” zostawali 

odseparowywani od swego potomstwa. Nie zauważano, jaką krzywdę czyni się 

dziecku pozbawiając go Taty. 
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Dlaczego ojciec jest potrzebny w procesie wychowania dziecka? 

Dlatego, że: 

 

 90% bezdomnych i uciekających z domu dzieci pochodzi z rodzin bez ojca 

 80% młodych mężczyzn popełniających gwałty nie miało kontaktu z ojcem 

(źródło: Criminal Justice & Behavior Vol 14, p. 403-26, 1978) 

 85% dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze wychowało się bez ojca 

(źródło: Center of Disease Control) 

 71% młodzieży, która porzuca szkołę pochodzi z rodzin bez ojca 

(źródło: National Principals Assotiation Report on the State of High School) 

 75% młodzieży ulegającej zatruciu chemicznymi środkami wychowało się bez 

ojca 

(źródło: Rainbow for all God’s Children) 

 85% młodzieży trafiającej do więzień wychowało się bez ojca 

(źródło: Fulton Co. Georgia Jail population, Texas Dept. Of Corrections 

1992) 

 97% mężczyzn, którzy mieli kontakt z sądami rodzinnymi oczekuje zmiany w 

nastawieniu władzy sądowniczej 

(źródło: ksiądz profesor Jan Śledzianowski, „Zranione ojcostwo”, Kuria 

Diecezjalna w Kielcach, Kielce 1999) 

 95% sędziów sądów rodzinnych uważa, że matki częściej niż ojcowie 

utrudniają dziecku kontakt z drugim rodzicem i jednocześnie ich 

zdaniem... 

 65% matek utrudniających dziecku kontakt z ojcem czyni tak z chęci odwetu 

na mężu za nieudane małżeństwo. W związku z tym... 

(źródło: profesor prawa Wanda Stojanowska, „Ojcostwo w aspekcie 

prawnym”, Wyższa Szkoła Pedagogiki, Warszawa 2000) 

 

 5,2% dzieci otrzymuje od sądów rodzinnych prawo do wychowywania ich 

przez ojców. 

(źródło: GUS) 
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Z tego też powodu: 

 

Polska ma najniższy współczynnik dzietności w krajach Unii; 

Polska ma najbiedniejsze dzieci spośród wszystkich krajów Unii 

(źródło: prof. Grażyna Firlit - Fesnak “Bieda I wykluczenie społeczne w państwach 

Unii”. Instytut Polityki Społecznej UW 2007); 

Polska ma najwięcej pracujących biednych 

(źródło j.w) 

Polska ma ok 3 miliony dzieci “półsierot” wychowywanych bez ojca: 

(źródło: dane z raportu Senackiej Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej, 

czerwiec 2007r.) 

Polska posiada największe ryzyko ubóstwa /gorzej tylko w Słowacji) na 

przyszłość, co skutkuje tworzeniem barier i ograniczeń dla postępu społecznego, 

zniszczeniem spójności społeczno-gospodarczej, dezintegracją społeczeństwa, 

stanowi zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa społecznego, a nasze dzieci 

biednych rodziców, będą dziedziczyć tę biedę i wykluczenie społeczne w 

przyszłości.  

(źródło j.w) 

 

Bieda ojców, to również 11 mld długu alimentacyjnego, którego nie można spłacić i 

nie pomagają nawet transfery zarobkowe za granicę. 

 

Czy opieka wspólna, równoważna, którą chcemy wprowadzić, temu zaradzi? 

 

Trwająca dziesięciolecia polityka rugowania ojców od dzieci, a obecnie wytwarzanie 

prawie, że psychozy, jakoby co drugi mężczyzna był sprawcą przemocy domowej (a 

pozostała część to potencjalni sprawcy) nie rozwiąże nabrzmiałych problemów 

rodzinnych, społecznych, gospodarczych i politycznych, gdyż dyskryminacja jednej 

grupy społecznej prowadzi do reakcji łańcuchowej i ma skutki uboczne w skali 

całego kraju.  

Reagowanie na praktyki dyskryminacyjne w instytucjach państwa było też jednym z 

naszych głównych zagadnień podczas Działań Strażniczych.  
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Ogniwem łańcucha dyskryminacji, a potem wymienionych zjawisk społeczno – 

gospodarczo - politycznych są również, częste zjawiska dyskryminacji ojców w 

Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych. 

 

Wymienione powyżej argumenty, a przede wszystkim tysiące skarg na 

działalność sądów rodzinnych i RODKów ze strony  naszych podopiecznych, w 

toku ostatnich kilku lat działania Centrum, było m.in. powodem przystąpienia 

do program Fundacji im. Stefana Batorego “Działania Strażnicze”. 

 

Dlaczego Działania Strażnicze, czyli  Watch-Dog? 

 

Powszechne w krajach rozwiniętej demokracji działania zwane civil lub public 

control, uważane są za jeden z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.  

W krajach Europy środkowo-wschodniej kontrola publiczna, owa prokuratura 

społeczna, rozumiana jako osadzona w realiach i prawie instytucja życia 

obywatelskiego, praktycznie nie istnieje.  

Działania Strażnicze skierowane są przeciw patologiom administracji, biznesu i 

innych instytucji publicznych, nie dających się jednoznacznie zakwalifikować. 

Wyspecjalizowana lub uniwersalna, krajowa lub lokalna, działająca indywidualnie 

lub w sieci - watch-dog organizacja pozarządowa, stanowi rodzaj prokuratora 

społecznego. Z punktu widzenia rozwoju bezpieczeństwa praw i interesów 

obywatela, grup publicznych, niekiedy nawet całego społeczeństwa - jest to zjawisko 

nie do przecenienia. 

 

Centrum Praw Ojca i Dziecka, grupując w swych szeregach ludzi oddanych sprawie, 

wykwalifikowanych, dla których uczciwość, rzetelność i wiara w dobro stanowią 

życiową domenę, podjęło się takiego zadania.  

Wierzymy, że nasza praca wyda dobre owoce. 

 

Członkowie Zespołu Strażników/ Zespołu Badawczego. 

 

1. Ireneusz Dzierżęga, członek zarządu Stowarzyszenia, założyciel Centrum 

Praw Ojca i Dziecka, wykształcenie wyższe, podyplomowe studia z zakresu 

bezpieczeństwa (WAT) oraz praw człowieka (Wydział Nauk Prawnych 
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PAN), Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci i Młodzieży  

w Warszawie; 

2. Marek Borkowski, członek zarządu Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i 

Dziecka, współzałożyciel Centrum, prawnik, politolog, były wykładowca 

akademicki, absolwent Szkoły Praw Człowieka w Fundacji Helsińskiej, 

Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego Warszawa Praga 

Południe; 

3. Barbara Gujska, dr nauk humanistycznych, specjalista w zakresie 

psychomanipulacji, kierownik Sekcji ds. Zagrożeń Psychologicznych i 

Psychomanipulacji przy Polskim Towarzystwie Higieny Psychicznej, autorka 

wielu publikacji i książki „Molestowanie pamięci”, ekspert sądowy z zakresu 

psychomanipulacji; 

4. Włodzimierz Grodzicki, specjalista psycholog, biegły sądowy z listy Sądu 

Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi z ponad 

czterdziestoletnią letnią praktyką zawodową; 

5. Mecenas Rafał Wąworek, prawnik cywilista, adwokat prowadzący kancelarię 

prawną w Warszawie, działacz społeczny; 

 

Ponadto radą służył 

Cezariusz Sońta, dr nauk prawnych, karnista, wykładowca prawa Uniwersytet 

Warszawski; 

 

Autorzy poszczególnych rozdziałów: 

 

Wstęp – Ireneusz Dzierżęga 

Rozdział  1 – Marek Borkowski 

Rozdział 2 – mec. Rafał Waworek 

Rozdział 3 – Marek Borkowski 

Rozdział 4 – dr Barbara Gujska 

Rozdział 5 – Włodzimierz Grodzicki 

Wnioski końcowe – Ireneusz Dzierżęga 
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Rozdział 1. 
Rys historyczny powstania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – 

Konsultacyjnych. 

 

Powstanie i działalność Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych 

związana jest z powstaniem i rozwojem sądownictwa rodzinnego w Polsce. Zaczęto 

je organizować (najpierw pod nazwą ośrodki diagnostyczno – selekcyjne) w końcu 

lat sześćdziesiątych z inspiracji psychologów i pedagogów, zanim jeszcze powołano 

sądy rodzinne (co nastąpiło w roku 1978). Pierwszy Ośrodek Diagnostyczno – 

Selekcyjny powstał w wyniku przekształcenia schroniska dla nieletnich. Powołał go 

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem nr 132/67 z dnia 19 września 1967 roku w 

Sopocie. Była to pierwsza placówka specjalistyczna mająca badać nieletnich w 

warunkach wolnościowych przed zetknięciem się ze schroniskiem dla nieletnich czy 

też z zakładem wychowawczym lub poprawczym. Pozytywna ocena pracy ośrodka 

sopockiego ze strony sądów, prokuratur i policji przyczyniła się do utworzenia 

analogicznego ośrodka w Poznaniu. Następnie organizowano je przy zakładach dla 

nieletnich oraz przy niektórych istniejących wówczas sądach wojewódzkich. 

Wszystkie powstające do 1974 roku ośrodki diagnostyczno – selekcyjne 

przystosowywały swoje różnorodne formy działalności do lokalnych potrzeb, 

warunków i możliwości. Miały również odrębne, własne regulaminy. 

Zmianę funkcji i zadań tych ośrodków spowodowało utworzenie w latach 1974-75  

(na zasadzie eksperymentu) dziesięciu wydziałów sądów rodzinnych.  

W roku 1978 zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 41 z dnia 01.01.1978 roku 

zorganizowano 97 sądów rodzinnych, które objęły 117 okręgów sądów rejonowych 

w zakresie spraw nieletnich i małoletnich. Powstałe sądy zaczęły kierować do 

rozpatrzenia w ośrodkach sprawy nie tylko dotyczące nieletnich zdemoralizowanych 

i sprawców czynów karalnych, lecz także sprawy opiekuńcze, rozwodowe, 

przedmałżeńskie, adopcyjne. W związku z poszerzeniem się zakresu działalności 

ośrodków o nowe obszary diagnozowania, zarządzeniem nr 3 z dnia 29.09.1978 
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roku. Minister Sprawiedliwości wprowadził dla ośrodków nazwę Rodzinny Ośrodek 

Diagnostyczno – Konsultacyjny. 1 

 

Podstawy Prawne funkcjonowania Rodzinnych Ośrodków 

Diagnostyczno – Konsultacyjnych. 

 

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne są specjalistycznymi placówkami 

resortu sprawiedliwości, działającymi na zlecenie sądów rodzinnych, ale także 

prokuratury, policji i sądów, jeśli te rozstrzygają sprawy nieletnich. Prowadzą one 

diagnozę, opiekę specjalistyczną i poradnictwo głównie w sprawach nieletnich, 

opiekuńczych, małoletnich oraz rodzinnych. W praktyce ich podstawowym 

zadaniem jest wydawanie opinie na potrzeby sądów rodzinnych w trzech 

zasadniczych rodzajach spraw:  

 

• rozwodowych (w tym także sprawy o separację, mediacje małżeńskie)  

 

• opiekuńczych (dotyczące zakresu sprawowania władzy rodzicielskiej przez 

rodziców nad małoletnimi dziećmi, sprawy dotyczące umieszczenia dziecka 

w rodzinie adopcyjnej, zastępczej, w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, związane z regulacją kontaktów rodzica z dzieckiem),  

 

• sprawy karnych dotyczących nieletnich, określając stopień ich demoralizacji i 

wskazanie środka wychowawczego, poprawczego (lub leczniczego) 

celowego dla poprawy ich społecznego funkcjonowania.  

 
W naszym kraju Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne funkcjonują w 

oparciu o następujące podstawy prawne: 

 

• art. 84 § 1 - 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich2 - w zakresie nadzoru zwierzchniego Ministra 

Sprawiedliwości, trybu tworzenia i znoszenia ośrodków,  

                                                 
1 Paulina Forma „Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny jako placówka wspomagająca rodzinę (na przykładzie 
RODK w Kielcach)” 
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• art. 25 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie 

wydawania opinii przez rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne w 

sprawach nieletnich,  

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno 

- konsultacyjnych3, 

• zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie 

utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych4,   

• przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela5,  

• akty wykonawcze do ustawy  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakładów, schroniska 

dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu 

postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego6,  

 

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie 

zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji 

zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i 

rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych 7 

 
W Polsce w sześciu okręgach nadzoru pedagogicznego działa obecnie 66 rodzinnych 

ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych:  

1) przy Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego w Białymstoku: 

11 – Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny: Augustów, Biała           

- Podlaska, Białystok, Chełm, Lublin,  Łomża, Mrągowo. Olsztyn, Ostrołęka, 

Sielce, Zamość, 

                                                                                                                                          
2 Dz. U. Nr 35, poz.228 ze zm.  
3 Dz. U. Nr 97, poz. 1063 
4 Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4 poz. 16 
5 Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.  
6 Dz. U. Nr 34, poz. 317 
7 Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 76  
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2)  przy Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego w Bydgoszczy: 

8 - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny: Bydgoszcz, Chojnice,           

Elbląg, Słupsk, Sopot, Szubin, Toruń, Włocławek, 

3) przy Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego w Katowicach: 

19 - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny: Bielsko – Biała, 

Bytom, Częstochowa, Katowice Nr 1 i Nr 2, Kielce, Kraków, Krosno, 

Łańcut, Nowy Sącz, Przemyśl, Racibórz, Sosnowiec, Stalowa Wola, 

Tarnobrzeg, Tarnów, Zabrze, Zakopane, Zawiercie,   

4) przy Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu: 

8 - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny: Gorzów Wlkp., 

Kalisz, Konin, Koszalin, Leszno, Piła, Poznań, Szczecin,  

5)  przy Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego w Warszawie: 

11 - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny: Warszawa Nr 1 i Nr 

2, Warszawa – Praga, Łódź, Mława, Sieradz, Skierniewice, Piotrków 

trybunalski, Płock, Radom,  Zduńska Wola, 

6) przy Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego we Wrocławiu:   

9 - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny: Bolesławiec, 

Bystrzyca -  Kłodzka, Głogów, Jelenia Góra, Opole, Świdnica, Wałbrzych, 

Wrocław, Zielona Góra.  

 

Działalność prowadzi także jedna filia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno –

Konsultacyjnego w Opolu w Kędzierzynie – Koźlu.  

 

Praktyka funkcjonowania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – 

Konsultacyjnych.  

 

W roku 2008 w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych 

zatrudnionych było 375 psychologów, 207 pedagogów oraz 91 lekarzy (głównie 

lekarzy psychiatrów). Niestety Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi statystyki 

w zakresie stopni naukowych posiadanych przez zatrudniony personel. Ośrodki te w 

2008 roku wydały 23.045 opinii, w tym 9.247 w sprawach opiekuńczych.  
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W 2008 r. do Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich Departamentu Sądów 

Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęło 11 skarg dotyczących 

działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, natomiast do 

dnia 19 sierpnia 2009 r. odnotowano 7 skarg. Treść opinii wydawanych przez 

rodzinne ośrodki  diagnostyczno – konsultacyjne podlega ocenie tylko w toku 

postępowania dowodowego prowadzonego przez sąd w konkretnej sprawie i tylko w 

ten sposób mogą one podlegać weryfikacji. W praktyce oznacza to możliwość 

wezwania w trakcie sprawy sadowej biegłych, autorów opinii i zgodnie z treścią art. 

286 kpc zażądania ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie. Sad może też w 

razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. 

Natomiast stosownie do treści art. 290 § 1 kpc sąd może zażądać opinii 

odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo – badawczego. Sąd może także 

zażądać od instytutu dodatkowych wyjaśnień bądź pisemnych, bądź ustnych przez 

wyznaczoną do tego osobę, może też zarządzić złożenie dodatkowej opinii przez ten 

sam lub inny instytut. Warto zadać  w tym miejscu pytanie w jaki sposób sąd może 

dokonać oceny wiarygodności sporządzonych opinii?   

 

W 2007 roku do rodzinnych ośrodków diagnostycznych – konsultacyjnych wpłynęło 

26.136 spraw o wydanie opinii, załatwiono 22.041, na następny okres 

sprawozdawczy pozostało 5.975 spraw. W 2008 wpłynęło ogółem 28.325 spraw o 

wydanie opinii, z roku ubiegłego pozostało 5.964, załatwiono 23.045, na następny 

rok pozostało 6.269 spraw. Natomiast w pierwszym półroczu 2009 r. wpłynęło 

ogółem 15.787 spraw, wydano 12.560 opinii, na następny okres pozostało do 

załatwienia 6.719 spraw.  

 
Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 

2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków 

diagnostyczno – konsultacyjnych termin wydania opinii, licząc od dnia zakończenia 

badania, w sprawach nieletnich nie powinien przekraczać 14, natomiast w 

pozostałych sprawach 30 dni. Jak wynika z analizy danych za 2008 r. 14 dniowy 

termin w sprawach nieletnich liczony od dnia zakończenia badania do dnia wysłania 

opinii został przekroczony w 4,2 % spraw. Natomiast w pozostałych sprawach, dla 

których termin ten wynos 30 dni został on przekroczony w 2,15 % spraw.  
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Kompetencje psychologów i pedagogów zatrudnianych w rodzinnych ośrodkach 

diagnostyczno – konsultacyjnych określone zostały w § 8 ust 1 i 2 rozporządzenia 

Ministra sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu 

działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych8 zgodnie, z którym 

psychologiem w ośrodku może być osoba mająca dyplom ukończenia wyższych 

studiów magisterskich z zakresu psychologii oraz co najmniej 3 – letni staż pracy w 

poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną, natomiast 

pedagogiem osoba mająca dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich z 

zakresu pedagogiki specjalnej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej 

lub resocjalizacji oraz co najmniej 3 – letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub 

z młodzieżą społecznie niedostosowaną.  

 

Zgodnie zapisem art. 84 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich nadzór zwierzchni nad rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno – 

konsultacyjnymi sprawuje Minister Sprawiedliwości9 oraz prezesi sądów 

okręgowych w zakresie wynikającym z przepisów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu 

działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych. Natomiast 

stosownie do § 17 ust. 2 pkt 17 - 25 Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa 

zadania w zakresie nadzoru przyznane zostały Departamentowi Sądów 

Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. 

   
Biegli wpisani na listę biegłych sądowych podlegają przepisom zawartym w 

rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie 

biegłych sądowych10. Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia prezes sądu okręgowego 

przy, którym biegły został ustanowiony zwalnia go z pełnionej funkcji na jego 

prośbę lub jeżeli utracił on warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie 

stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie 

odpowiada. Prezes może też zwolnić biegłego z pełnionej funkcji z ważnych 

powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności.  
Natomiast biegli zatrudnieni w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – 

konsultacyjnych podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 75 
                                                 
8 Dz. U. Nr 97, poz. 1063 
9 Dz. U. Nr 35, poz. 28 ze zm.  
10 Dz. U. Nr 15, poz. 133 
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ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Sposób przygotowania 

ekspertyzy sądowej, dobór metod i technik diagnostycznych, czas i zakres badania 

psychologicznego biegli ustalają indywidualnie – zgodnie ze swoją najlepsza wiedzą 

zawodową. W 2005 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości celem wskazania 

wystandaryzowanych narządzi badawczych opracowane zostały „Standardy 

opiniowania w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych”. Wszystkie 

ośrodki są zobowiązane do przestrzegania zawartych w nich zapisów. Powstanie 

owych standardów spowodowane było między innymi zdarzeniem z Wrocławskiego 

RODK, gdzie nielegalnie stosowano nieautoryzowaną (czyli de facto piracką) wersje 

amerykańskiego testu MMPI. Pomimo twierdzenia Wandy Kosikowskiej, 

kierownika ośrodka „… Psycholog może zastosować dowolny test, który uzna za 

stosowny, albo nie zastosować żadnego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten test nie 

został w Polsce znormalizowany. Ale takich testów jest tak mało, że nie dałoby się w 

ogóle nikogo badać, gdyby używać tylko znormalizowanych…”11 sprawa trafiła do 

sadu i najprawdopodobniej spowodowało podjecie działań w celu 

wystandaryzowania stosowanych w ośrodkach testów.    

Jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości biegłych z zakresu pedagogiki 

zatrudniania się w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych z uwagi 

na posiadaną przez nich wiedzę niezbędną do sporządzenia opinii. Udział biegłych z 

zakresu psychiatrii w badaniach jest uzależniony od potrzeb postępowania sądowego 

w konkretnej sprawie. Przebieg badania i wnioski zawarte są w sporządzonej opinii 

stanowiąc dokumentację z przeprowadzonego badania, która została sporządzona na 

zlecenie sądu i pozostaje w jego dyspozycji.  

 

Rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne mają prawne i formalne 

możliwości rejestrowania na własne potrzeby badania na nośnikach elektronicznych. 

Możliwości techniczne zależą od wyposażenia danego ośrodka. Strony natomiast nie 

posiadają takich uprawnień.  

 

Wybór metody pozwalającej na sporządzenie opinii zależy od biegłego. Przy 

zlecaniu opinii sąd może zasugerować potrzebę zastosowania określonej metody 

badawczej.  

 

                                                 
11 http://wroclaw.naszemiasto.pl/wydarzenia/431335.html 
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Biegli wydając opinie są zobowiązani zawsze kierować się dobrem dziecka. 

Przestrzeganie tej zasady wymagałoby dokonania analizy konkretnych spraw.  

 

Przepisy nie określają granicy wiekowej, od której dziecko może przebywać 

bezpośrednio tylko i wyłącznie z ojcem zakładając, że prawnie nie ma on zakazu 

zbliżania się do dziecka i zajmowania się nim.  

 

Istnieje Związek Zawodowy Pracowników Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-

Konsultacyjnych ma on swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 31. 

 

Rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne finansowane są ze środków 

przeznaczonych na sądownictwo powszechne. Ministerstwo Sprawiedliwości nie 

prowadzi odrębnych rozliczeń dotyczących ośrodków. 12 

 

Wzór opinii będący załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 

sierpnia 2001 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. 

(poz. 1063) w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków 

diagnostyczno -konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 opracowano na podstawie informacji uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej z Ministerstwa 
Sprawiedliwości.  
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              I. WZÓR OPINII W SPRAWACH NIELETNICH  
 
Rodzinny Ośrodek                             Data wydania 
opinii  
Diagnostyczno-Konsultacyjny  
w .........................  
                             Opinia  
           w sprawie nieletniego ..................... 
           ur. .............. zam. ................... 
           ucz. kl. ......... w ...................... 
1. Dane personalne osób badanych:  
Imię i nazwisko 
................................................ 
Data urodzenia 
.................................................  
Adres zamieszkania 
............................................. 
Miejsce pracy 
..................................................  
2. Podstawa wydania opinii.  
Opinię  wydaje się w związku z postanowieniem Sądu 
.............  
w ..............., sygn. akt .........., z dnia 
...............,  
wnoszącego  o  przeprowadzenie 
.................................  
na okoliczność 
................................................. 
.........................................................
....... 
3. Informacje anamnestyczne zawierające w szczególności:  
- dane o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego 
nieletniego, z  
uwzględnieniem  uzależnienia  od  nikotyny,  alkoholu  i 
środków  
odurzających,  
-   charakterystykę   środowiska  rodzinnego,  z  
uwzględnieniem  
analizy akt sądowych oraz wywiadu środowiskowego,  
-    ocenę   wydolności   wychowawczej   środowiska   
rodzinnego  
nieletniego,  
-   przebieg  procesu  edukacji  nieletniego,  z  
uwzględnieniem  
opóźnień organizacyjnych i programowych.  
4. Zastosowane metody badawcze.  
5. Wyniki przeprowadzonych badań:  
- psychologicznych,  
- pedagogicznych,  
- lekarskich,  
zawierające w szczególności:  
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-   ocenę   poziomu  rozwoju  intelektualnego  
nieletniego  oraz  
informacje     o     zainteresowaniach,     
predyspozycjach    i  
przeciwskazaniach zawodowych,  
-   charakterystykę  osobowości  nieletniego,  z  
uwzględnieniem  
uwarunkowań  psychospołecznych, więzi emocjonalnych oraz 
systemu  
norm i wartości.  
6.   Wnioski   wynikające  z  przeprowadzonych  badań  
oraz  ich  
uzasadnienie.  
7. Określenie stopnia demoralizacji nieletniego.  
8.   Zalecenia  określające  kierunki  dalszych  
oddziaływań,  z  
uwzględnieniem  propozycji zastosowania środka 
wychowawczego lub  
poprawczego.  
.....................  
.....................                       
.................... 
    (podpisy osób                                 (podpis  
 wydających opinię)                          kierownika 
ośrodka)  
 
 
 
 
 
 
 
 
        II. WZÓR OPINII W INNYCH SPRAWACH  
 
Rodzinny Ośrodek                             Data wydania 
opinii  
Diagnostyczno-Konsultacyjny  
w .........................  
                             Opinia  
             w sprawie .................................. 
1. Dane personalne osób badanych:  
Imię i nazwisko 
................................................  
Data urodzenia 
.................................................  
Adres zamieszkania 
............................................. 
Miejsce pracy ...................... szkoła 
....................  
2. Podstawa wydania opinii.  
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Opinię wydaje się w związku z postanowieniem Sądu 
............ w  
................., sygn. akt ............., z dnia 
............,  
wnoszącego   o   przeprowadzenie   badań/inne,   na  
okoliczność  
.........................................................
....... 
.........................................................
.......  
3.   Charakterystyka  środowiska  rodzinnego,  z  
uwzględnieniem  
atmosfery  wychowawczej  i  więzi  uczuciowych  łączących 
badane  
osoby.  
4. Zastosowane metody badawcze.  
5. Wyniki przeprowadzonych badań:  
- psychologicznych,  
- pedagogicznych,  
- lekarskich,  
zawierające w szczególności:  
- opis sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich,  
- charakterystykę psychologiczną badanych osób,  
-  dane o rozwoju psychofizycznym małoletniego, z 
uwzględnieniem  
uwarunkowań zdrowotnych i psychospołecznych,  
-   specyfikę   wzajemnych   relacji   wynikających  z  
sytuacji  
rodzinnej.  
6. Wnioski wyjaśniające niekorzystną sytuację rodzinną.  
7.   Zalecenia   określające  sposób  rozwiązania  
niekorzystnej  
sytuacji rodzinnej lub opiekuńczo-wychowawczej.  
.....................  
.....................                       
.................... 
    (podpisy osób                                 (podpis  
 wydających opinię)                          kierownika 
ośrodka) 
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ROZDZIAŁ 2. 
Naruszenia konwencji międzynarodowych przez Rodzinne Ośrodki 

Diagnostyczno Konsultacyjne  

 

Instytucja Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych (ROD-K) 

funkcjonujących obecnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych 

ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1063), zgodnie z § 

13 powyższego aktu prawnego prowadzi działalność w zakresie diagnozy, 

poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie 

przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji. 

 
W związku z niezwykle istotnymi z punktu widzenia społecznego zadaniami 

postawionymi przed ROD-K jak najbardziej wskazane i pożądane jest, aby do 

realizacji celów, dla których powołano omawiane ośrodki dochodziło z 

poszanowaniem podstawowych zasad gwarantowanych ratyfikowanymi przez Polskę 

konwencjami międzynarodowymi. Niestety, jak wskazuje analiza poszczególnych 

przypadków, ROD-K często niebezpiecznie naruszają prawa zagwarantowane 

traktatami wiążącymi Polskę. 

 

Warto byłoby przyjrzeć się choćby kilku przykładom, w których tego typu prawa 

zostały naruszone lub przynajmniej w znacznym stopniu zagrożone z różnych 

przyczyn nieadekwatnymi opiniami wydanymi przez omawianą instytucję. Chociaż 

zabrzmi to szokująco, wskazać należy, że wśród najczęściej naruszanych opiniami 

ROD-K znajdują się podstawowe konwencje funkcjonujące w prawie 

międzynarodowym, a więc Konwencja o Prawach Dziecka, Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka. 

 

Zagrożone naruszeniem są przede wszystkim art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 i 2 

Konwencji o Prawach Dziecka, art. 6 ust.1 i 2 Konwencji o Ochronie Praw 
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Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 7 i 8 Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka. 

 

Opisując zarzucane naruszenia podstawowych norm prawnych wyrażonych w 

wymienionych powyżej przepisach konwencji międzynarodowych warto prześledzić 

kilka spośród licznych przykładów wadliwego pod względem legalności 

funkcjonowania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. 

 

1. Zarzutem jaki przede wszystkim należałoby podnieść jest opieranie opinii 

ROD-K na twierdzeniach stron postępowania często wypowiadanych w skrajnie 

nerwowych sytuacjach. Należy bowiem pamiętać, że omawiane ośrodki powoływane 

są często w charakterze biegłych w celu umożliwienia sądom ustalenia sposobu 

sprawowania opieki nad małoletnimi w postępowaniach rozwodowych lub 

separacyjnych rodziców. W sytuacji takiej dochodzi więc de facto do przyjęcia jako 

silny (bo zazwyczaj wpływający na orzeczenia sądów) dowód w sprawie, opinii 

opartych na twierdzeniach stron co wydaje się niedopuszczalne w związku z 

kolejnym, podniesionym poniżej zarzutem. 

 

2. Wyraźną tendencją w opiniach ROD-K jest faworyzowanie matek w sporach 

o opiekę nad małoletnimi przy jednoczesnej postawie dyskryminacyjnej w stosunku 

do ojców. Spośród 79 opinii analizowanych przez dr Barbarę Gujską aż 66 wyrażało 

wnioski korzystne dla osoby matki (wskazując miejsce zamieszkania małoletniego 

przy matce lub sankcjonując taki stan rzeczy), 9 miało charakter neutralny (nie 

wskazywały miejsca zamieszkania lub nie przyznawały go obojgu rodzicom), 

podczas gdy jedynie 4 przychylały się w stronę ojca. Co warte podkreślenia pośród 

wspomnianych 4 opinii korzystnych dla ojców w jednej stwierdzono chorobę 

psychiczną matki, w innej wskazano na patologiczne, negatywne nastawianie 

małoletniego przez matkę w stosunku do ojca. 

 

O prezentowanym powyżej stanie rzeczy świadczy więc wyraźnie dominujące w 

opiniach ośrodków przekonanie o rzekomo lepszej rękojmi matek dla zapewnienia 

prawidłowych warunków rozwoju i wychowania małoletnich. ROD-K zdają się 

traktować taki stan rzeczy jako zasadę, od której jedynie sporadycznie, w drodze 

wyjątku odstępują kiedy skrajnie negatywne cechy matki mogłyby spowodować 
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zagrożenie dla dziecka. W przypadku zaś kiedy oboje rodziców wykazuje identyczne 

cechy oraz stosunek między nimi a dziećmi jest zbliżony, omawiane ośrodki niczym 

automatycznie jako miejsce zamieszkania małoletniego, wskazują miejsce 

zamieszkania matki, często argumentując to wiekiem dziecka, jego płcią lub zupełnie 

pomijając uzasadnienie mglistym stwierdzeniem, że pomimo jednakowej więzi 

dziecka z obojgiem rodziców, lepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie go przy 

matce. W takiej sytuacji jedyne na co może liczyć ojciec jest wyłącznie ustalenie 

mniej lub bardziej korzystnych kontaktów z dzieckiem. W związku więc z 

pierwszym zarzutem opierania opinii ROD-K w znacznej mierze na twierdzeniach 

stron, stronniczość ośrodków, która jest aż nadto widoczna podczas analizowania 

konkretnych przykładów, zagraża równości stron procesowych, w przypadku gdy 

tego typu opinie stanowią dowód w sprawie. 

 

Jednocześnie ciężko jest jednoznacznie wskazać przyczyny wyraźnej dyskryminacji 

ojców przez omawiane ośrodki. Sądzić jedynie można, że źródłem tego typu praktyk 

jest fakt głęboko zakorzenionych w społeczeństwie tradycyjnych ról członków 

rodziny, a więc zwyczajowo przypisywanej matkom roli opieki nad dziećmi. Stąd 

więc wypływać może emanujące z licznych opinii ROD-K przeświadczenie, że 

niezależnie od zbieżnych możliwości, cech i relacji obojga rodziców z małoletnimi, z 

zasady sugeruje się ustalenie miejsca zamieszkania dzieci wraz z matką. Nie bez 

znaczenia pozostawać może również fakt, że znaczną większość psychologów i 

pedagogów sporządzających omawiane opinie, stanowią kobiety, co również może 

powodować niewytłumaczalną przychylność treści opinii w stosunku do matek. 

  

W takiej sytuacji łatwo dochodzić więc może do naruszenia lub przynajmniej 

zagrożenia naruszeniem art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 i 2 Konwencji o Prawach 

Dziecka, które odpowiednio: czynią państwa-strony konwencji odpowiedzialnymi za 

zapewnienie, aby żadne dziecko nie zostało oddzielone od rodziców wbrew ich woli, 

chyba że kompetentne, nadzorowane sądownie władze, w odpowiedniej procedurze 

postanowią inaczej oraz aby szanowane były prawa obojga rodziców do ponoszenia 

przez nich wspólnej odpowiedzialności za wychowanie i rozwój dziecka. 

 W pierwszym przypadku narusza się bowiem prawo ojców do nierozdzielania 

ich z dzieckiem, jako że odpowiednia procedura, o której mowa w art. 9 ust. 1 

konwencji, w Polsce uregulowana jest w sposób dla nich krzywdzący, jak starałem 
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się wykazać powyżej. W drugim przypadku również chodzi o prawa ojców, którzy 

ze względu na dyskryminacyjny charakter opinii sporządzanych przez ROD-K, 

często tracą lub otrzymują jedynie w ograniczonym zakresie wpływ na wychowanie i 

rozwój dziecka. 

  

Co więcej w zaistniałej sytuacji dochodzić może do naruszeń art. 6 ust.1 i 2 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stanowiącego o 

prawie stron do sprawiedliwego rozpatrzenia ich sprawy. W sytuacji bowiem, gdy 

opinia sporządzona w sposób dyskryminujący jedną ze stron stanowi silny dowód w 

sprawie, na którym orzeczenie opiera niezawisły sąd, sprawiedliwość wyroku musi 

więc zostać poddana w wątpliwość. 

  

Omawiana praktyka ROD-K zdaje się naruszać również art. 7 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, zapewniający równość wobec prawa oraz jednakową 

ochronę prawną przed jakąkolwiek dyskryminacją. 

 

Celem podania przykładów tego typu sytuacji należałoby wskazać między innymi 

opinię nr ewid. 115/07 wydaną przez ROD-K w Opolu w sprawie z powództwa pana 

Roberta K. przeciwko pani Renacie K., w której wnioskach czytamy: 

„Zespół diagnostyczny w oparciu o materiały zawarte w aktach sprawy oraz wyniki 

badań specjalistycznych informuje, iż każde z rodziców małoletniego jest uczuciowo 

związane z dzieckiem. (...) Potencjalnie lepsze predyspozycje opiekuńczo-

wychowawcze posiada matka, co prognostycznie również powinno stwarzać 

gwarancję lepszego wykonywania przez nią pieczy.” 

Powyższa opinia ROD-K stwarza wrażenie niepewnej w sytuacji, w której opiekę 

nad dzieckiem powierza się jednemu z rodziców uzasadniając to mglistym 

stwierdzeniem o „potencjalnie lepszych predyspozycjach”. 

 

Warto wskazać również opinię nr ewid. 360/07 wydaną przez ROD-K w 

Białymstoku w sprawie rozwodowej z powództwa pani Iwony W. przeciwko panu 

Piotrowi W., w której czytamy: 

„W razie ewentualnego rozwodu ustalić miejsce pobytu dziecka przy matce, 

umożliwiając ojcu kontakty z synem, przebiegające poza jego miejscem 

zamieszkania.” 
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W powyższej zaś opinii ROD-K nie zadał sobie trudu przedstawienia choćby 

mglistego uzasadnienia swojej rekomendacji. 

 

W opinii nr rej. 583/08 wydanej przez ROD-K przy Sądzie Okręgowym w Kielcach 

w sprawie o ustalenie miejsca pobytu małoletniego Patryka L. czytamy zaś: 

„Oceniając funkcjonowanie rodzicielskie matki i ojca, stwierdza się, że matce winna 

być powierzona władza rodzicielska nad małoletnim, natomiast ojciec winien mieć 

zapewniony udział w jego procesie opiekuńczo-wychowawczym.” 

Raz jeszcze wydano więc opinię, w której pomimo identycznej więzi małoletniego z 

obojgiem rodziców i ich identycznych predyspozycji wychowawczych, opiekę nad 

dzieckiem powierzono matce nieuzasadniając tej decyzji. 

 

Interesujące wnioski zawarto w opinii nr ewid. 210/07 wydanej przez ROD-K w 

Chojnicach w sprawie z powództwa pani Grażyny M. przeciwko panu Januszowi M. 

o rozwód, gdzie czytamy: 

„Małoletnia od września 2007 roku pozostaje pod bezpośrednią opieką ojca. Na czas 

trwania sprawy o rozwód Sąd powierzył ojcu władzę rodzicielską nad małoletnią, 

jednocześnie poddał ją nadzorowi kuratora. (...) Małoletnia jest związana 

emocjonalnie z obojgiem rodziców. Osobą pierwszoplanową na dzień badań jest 

matka, co wskazuje na silne więzi emocjonalne. Ojciec jest dla niej również ważną 

osobą, jednakże poziom zrozumienia przez niego jej problemów jest mniejszy. (...) W 

ocenie biegłych w interesie dziecka jest, by bezpośrednią pieczę nad nim sprawowała 

matka.” 

Pomimo więc silnej więzi emocjonalnej dziecka z obojgiem rodziców oraz 

powierzenia przez sąd opieki nad dzieckiem ojcu na czas trwania postępowania 

rozwodowego, ROD-K uznał, że opiekę nad dzieckiem sprawować powinna matka 

ze względu na „pierwszoplanowy” charakter matki. 

 

W opinii nr rej. 442/02 wydanej przez ROD-K  nr 3 w Warszawie w sprawie o 

rozwód pana Zbigniewa S. przeciwko pani Mirosławie S. znajdziemy zaś wniosek: 

„Dostępny materiał dowodowy wskazuje, że małoletni jest silnie związany z 

obojgiem rodziców, przy preferowaniu osoby matki. Oboje rodzice uczestniczą w 

codziennej opiece nad dzieckiem i mają dobre, równe predyspozycje do pełnienia jej 
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w przyszłości. Z uwagi na więzi emocjonalne matka jest osobą, z którą na wypadek 

rozwodu i rozdzielenia się małżonków, powinien mieszkać małoletni.” 

 

Raz jeszcze wyrażona została więc nieoparta na obiektywnej przesłance decyzja o 

wskazaniu matki jako osoby, która powinna sprawować pieczę nad dzieckiem. 

Przykłady tego typu można mnożyć, gdyż występuje ich niezwykle wiele. 

 

3. Co do kolejnego zarzutu niewłaściwego funkcjonowania ROD-K, podnieść 

należy, że dochodzi do patologicznej sytuacji, w której poważny dowód w sprawie 

powstaje w oparciu o niepełną argumentację stron postępowania. Jak wykazuje 

bowiem analiza poszczególnych przypadków, zdarza się, że jedna ze stron, a 

konkretnie dyskryminowani ojcowie nie uzyskują możliwości udzielenia odpowiedzi 

na zarzuty kierowane pod ich adresem przez stronę przeciwną co powoduje, że silny 

w sprawie dowód tworzony jest w oparciu o niepełny stan faktyczny, a więc z 

naruszeniem zasady kontradyktoryjności. Najczęściej występującymi przykładami 

tego typu naruszeń są oskarżenia matek o molestowanie seksualne małoletnich przez 

ojców, po których brakuje zwykle możliwości ojca do udzielenia odpowiedzi na 

jakże poważny zarzut mogący następnie wywoływać skutki nie tylko na płaszczyźnie 

prawa rodzinnego, ale wręcz prawa karnego.  

 

W takim stanie rzeczy dochodzi więc do naruszenia art. 9 ust. 2 Konwencji o 

Prawach Dziecka, zapewniającego stronom postępowania opisanego w ust. 1 

omawianego przepisu  uczestnictwo w tym postępowaniu oraz wyrażenie przez nie 

opinii. 

W sytuacji więc kiedy jednej ze stron ogranicza się wymienione powyżej prawa, 

narusza się tym samym wspomniany przepis konwencji, w efekcie powodując 

ogromne zagrożenie dla poszanowania zasady kontradyktoryjności. 

 

Tak stało się choćby w przypadku opinii l.dz. 368/09 wydanej przez ROD-K 

Warszawa Praga w Warszawie w sprawie z powództwa pani Magdy G. przeciwko 

panu Mirosławowi G. o rozwód, w której wnioskach czytamy: 

„Na czas trwania postępowania rozwodowego oraz toczącej się przeciwko 

pozwanemu sprawy w Prokuraturze o molestowanie córki małoletnia powinna 

pozostać pod opieką matki a ewentualne kontakty dziewczynki z ojcem ze względu na 
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silną więź uczuciową między nimi powinny odbywać się w obecności osób trzecich. 

(...) Po orzeczeniu rozwodu, wykluczeniu molestowania dziecka przez ojca oraz 

aktualnym sprawdzeniu przez prokuratora sytuacji dziecka w domu matki należałoby 

rozważyć przekazanie dziewczynki pod opiekę ojca, jeżeli nadal będzie ona 

preferować jego osobę jako swego bezpośredniego opiekuna.” 

 

Ojciec, preferowany przez córkę jako bezpośredni opiekun został więc tymczasowo 

pozbawiony opieki nad dzieckiem w związku z oskarżeniem o molestowanie 

seksualne małoletniej podniesionym przez matkę podczas rozmów w ośrodku. W 

efekcie opiekę nad dzieckiem powierzono matce, która zyskała czas na wytworzenie 

sztucznej więzi z dzieckiem, której brakowało jej dotychczas. 

 

Warto przytoczyć również przykład opinii nr ew. 944/08 wydanej przez ROD-K w 

Krakowie w sprawie rozwodowej z powództwa pani Joanny K. przeciwko panu 

Robertowi K., w której prześledzić wypadałoby rozwój sytuacji. Otóż wnioskodawcą 

o opinię ROD-K w toczącym się postępowaniu rozwodowym był pan Robert K.. Sąd 

przychylił się do wniosku zlecając sporządzenie opinii ROD-K w Krakowie. 

Rozmowy psycholog i pedagog ze stronami przerwano, tłumacząc to brakiem czasu 

na ich kontynuowanie danego dnia oraz wyznaczając termin ich kontynuacji. 

Tymczasem w przeddzień wyznaczonego terminu, pan Robert K. został telefonicznie 

powiadomiony o braku potrzeby stawienia się przez niego w ośrodku na 

kontynuowanie przerwanych rozmów. Zdezorientowany próbował jednak 

skontaktować się z psycholog i pedagog prowadzącymi dotychczas rozmowę w jego 

sprawie. Zbywany był jednak informacjami o urlopie lub braku chęci kontaktu ze 

strony pracowników ośrodka. Kiedy ostatecznie zdecydowano się na rozmowę z 

panem Robertem K., przedstawiono lakoniczne informacje o rzekomo „patologicznej 

więzi” z dzieckiem. Okazało się bowiem, że podczas badania dziecka pracownicy 

ośrodka stwierdzili, że istnieje podejrzenie molestowania dziecka przez ojca. Warto 

w tym miejscu nadmienić, że również z inicjatywy pana Roberta K. cała jego rodzina 

została wcześniej poddana terapii w Poradni Psychoterapii NZOZ „Dobra Nadzieja” 

w Krakowie, podczas której nie stwierdzono podobnych podejrzeń. Tak więc pan 

Roberta K. oskarżono o ciężkie przestępstwo na podstawie postępowania, w którym 

odmówiono mu nie tylko wyrażenia opinii, ale wręcz uczestnictwa. Naruszono więc 

tym samym zasadę kontradyktoryjności, a także zasadę domniemania niewinności 
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oraz pomimo powyższych naruszeń wydano opinię stanowiącą silny dowód w 

sprawie. 

 

4. Kolejnym zarzutem przeciwko omawianym ośrodkom jest możliwe 

naruszanie obowiązującymi w Polsce przepisami art. 8 Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, gwarantującego możliwość skutecznego odwoływania się do instancji 

wyższej. Jakkolwiek przepis ten stanowi o sądach, można przez analogię wymagać, 

aby możliwość wniesienia odwołania od opinii ROD-K dawała gwarancję 

skutecznego jej rozpatrzenia. Tymczasem wydaje się przynajmniej wątpliwe, aby 

możliwość ewentualnego odwołania się od opinii psychologa i pedagoga ROD-K do 

kierownika ośrodka mogła zagwarantować skuteczność rozpatrzenia tego odwołania 

w sytuacji, gdy kierownik ten, zatwierdzając składa swój podpis pod każdą z opinii. 

 

5. Odpowiednie przepisy: 

 

Artykuł 9 Konwencji o Prawach Dziecka 

 

1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców 

wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające 

nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz 

stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na 

najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie w 

przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców 

mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub 

zamieszkania dziecka. 

 

2. W każdym postępowaniu podejmowanym stosownie do ustępu 1 niniejszego 

artykułu należy umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom uczestnictwo w tym 

postępowaniu oraz wyrażenie przez nie swoich opinii. 

 

Artykuł 18 Konwencji o Prawach Dziecka 

 

1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, 

że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój 
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dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą 

główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze 

zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. 

 

2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji 

Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom 

prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem 

dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad 

dziećmi. 

 

Artykuł 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w 

rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy 

rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o 

zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. 

Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być 

wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z 

uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie 

demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie 

życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach 

uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść 

szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości. 

2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za 

niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą. 

Artykuł 7  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

 

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do 

jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed 

jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed 

jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację. 
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Artykuł 8  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 

 

Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych 

sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw 

przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo. 
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ROZDZIAŁ 3. 
Naruszenia polskich przepisów przez Rodzinne Osrodki 

Diagnostyczno Konsultacyjne.  

 

Od wielu lat osoby interesujące się problematyką funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach rodzinnych stykają się z licznymi opiniami o 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu jego poszczególnych elementów. W 

największym skrócie system ten składa się z sądów rodzinnych, oraz wspierających 

ich funkcjonowanie dwóch instytucji: służby kuratorskiej, oraz biegłych sądowych. 

Biegli sądowi w sprawach rodzinnych najczęściej funkcjonują jako pracownicy 

Rodzinnych Diagnostycznych Ośrodków konsultacyjnych. Od dwóch lat, nie ma 

już obowiązku korzystania z opinii RODK, a można zwrócić się do sądu o 

skierowanie na badania do biegłego z listy sądu okręgowego. W praktyce 

większość biegłych znajdujących się na liście to pracownicy RODK, a niestety nie 

ma możliwości wybrania dowolnej osoby, o tym decyduje sąd. 

Pomimo ujęcia funkcjonowania i pracy RODKów w ramy prawne, o czym 

wspomniano w rozdziale pierwszym niestety praktyka okazuje się odmienna od 

rzeczywistości wynikającej z suchych przepisów prawa. Pierwszym rodzajem 

naruszeń przepisów spotykanym dość często jest już sama decyzja o skierowaniu 

bądź nie skierowaniu do RODK. Sady rodzinne decyzje te podejmują według 

dowolnego klucza. Zdarzają się sytuacje, że na badania kierowane są osoby nawet 

kilkakrotnie w czasie trwania jednej sprawy, bądź przy każdej tylko sposobności. 

Oczywiście występują również sytuacje odwrotne. Spotykana jest również 

niesformalizowana nigdzie informacja, jakoby badanie nie mogło odbywać się 

częściej niż raz na 2 lata.  Wracając jednak do polskiego ustawodawstwa, artykuł 48. 

Konstytucji wyraźnie stwierdza:  

„Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność 

jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.” 

 Jak można wychowywać dziecko „widząc” się z nim raz na dwa tygodnie co 

sugeruje zdecydowana większość wniosków kończących wydawane opinie? Na to 

pytanie niestety biegli nigdy nie odpowiadają.  
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Analizując zgromadzone w trakcie prac nad Raportem opinie wydane przez rozliczne 

RODK w całym kraju pierwszym dostrzegalnym wnioskiem jest swoiste 

niechlujstwo w sporządzanych opiniach, za które co warto wspomnieć ośrodki liczą 

sobie około 600 zł. I tak przykładowo opinia RODK w Opolu nosi datę 

„23.04.2997”, wymieniane w opiniach te same metody badawcze funkcjonują pod 

rozmaitymi nazwami, przykładowo:  

- „Skala postaw rodzicielskich – opr. M. Plopy”,  

- „Badanie Postaw Rodzicielski kwestionariuszem Plopy” 

- „Test postaw rodzicielskich M. Plopy”,  

- „SPR-M SPR-O opr. M. Plopa”, 

 

Pojawiają się również innowacje w nazwiskach autorów testów: 

 

- „Inwentarz osobowości – Eysencka EPQ – R”, 

- „Kwestionariusz osobowości Eysenck”, 

- „Badania rodziców testem EPQiR – Eisencka”, 

 

I wiele  innych tego rodzaju nieścisłości. 

Warto wspomnieć, że pod każdą z opinii, zawsze oprócz co najmniej dwojga jej 

autorów, podpisuje się kierownik placówki. Jak wspomniano jednak już w rozdziale 

pierwszym, nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za treści w niej zawarte, 

ponieważ: ”Treść opinii wydawanych przez rodzinne ośrodki  diagnostyczno – 

konsultacyjne podlega ocenie tylko w toku postępowania dowodowego 

prowadzonego przez sąd w konkretnej sprawie i tylko w ten sposób mogą one 

podlegać weryfikacji”.  Oznacza to również, że sami autorzy również nie ponoszą 

odpowiedzialności za zawarte treści. Warto w tym miejscu zadać pytanie, czy sąd 

jest w stanie i ma możliwości oceny materiału dowodowego zawartego w opinii? 

Wśród zgromadzonych opinii (23 opinie) znajdowały się również takie, w stosunku 

do których osoby poddane badaniom wnosiły różnego rodzaju skargi i zastrzeżenia. 

Niestety żadne z nich nie zostało w jakikolwiek sposób uwzględnione, a jedynym 

namacalnym efektem tego rodzaju skarg i zażaleń bywało oświadczenie osób 

sporządzających opinie, że działały w dobrej wierze i zgodnie ze swoim 

doświadczeniem zawodowym. Niezwykle interesującym swego rodzaju 
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sprawozdaniem z praktyki funkcjonowanie RODK i sporządzanych w nim opinii jest 

artykuł, który opublikowany został w czasopiśmie „WOKANDA” nr 6 z 26 kwietnia 

1900 roku autorstwa Marii Gdowskiej – Wilińskiej pt. „Dobro dziecka w sprawie 

rozwodowej”. Autorka wieloletni pracownik RODK na dziewięciu stronach 

dokonuje wnikliwej analizy funkcjonowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w 

sprawach rodzinnych (warto nadmienić, że w momencie pisania artykułu miał on 

dopiero dwanaście lat). Ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ojców, co opisuje 

min. „… Moje doświadczenia i obserwacje dotyczą spraw szczególnie trudnych , a 

często drastycznych, ponieważ na badania do Ośrodków kierowane są często 

rodziny, w których i matka i ojciec zabiegają o dziecko, oraz w których ojciec 

bezskutecznie walczy o kontakt z nim (te ostatnie sprawy są sprawami 

najtrudniejszymi i na ogół beznadziejnymi)…”. 13 Analizując zgromadzone opinie 

nie można spostrzec, że mężczyźni w nich są najczęściej przedstawiani jako osoby z 

różnego rodzaju zaburzeniami, nie gwarantujący dobrego i należytego sprawowania 

opieki nad dzieckiem. Dziwi to o tyle, że nasz kraj od 2004 roku jest członkiem Unii 

Europejskiej, a zasada nie dyskryminacji ze względu na płeć, czyli równości 

mężczyzn i kobiet jest – obok polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony 

środowiska – umocowana traktatowo polityką horyzontalną Unii Europejskiej. Mając 

powyższe na uwadze spotykane w zdecydowanej większości zgromadzonych opinii 

refleksje i opisy dotyczące mężczyzn, pomimo zachowywania fasad bezstronności i 

merytoryczności bez wątpienia w sposób zdecydowany dyskryminują mężczyzn w 

zakresie sprawowanie opieki nad dziećmi.    

 

 

                                                 
13 Maria Gdowska – Wilińska „Dobro dziecka w sprawie rozwodowej” WOKANDA nr 6 26.04. 1990. 
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ROZDZIAŁ 4. 
Charakterystyka opinii Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno - 

Konsultacyjnych – uwagi krytyczne.  

 
Orzeczenia wydawane przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne  od 

kilku lat stanowią przedmiot krytyki organizacji pozarządowych zrzeszających 

ojców walczących o prawa do wychowania dzieci.  Chcąc bliżej poznać problem 

zasadności skarg wnoszonych przez środowiska  ojcowskie przeprowadzono analizę 

opinii wydawanych przez  te instytucje.   

 

Analizowany materiał zawierał 81 opinii sporządzonych w latach 2002-2009r, 

będących w posiadaniu Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka oraz 

Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. Badane opinie wykonano na zlecenie 

Sądu w związku ze sprawą rozwodową, separacją, ustaleniem kontaktów z 

dzieckiem, ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich. Ekspertyzy 

sporządzały zespoły orzecznicze składające się w większości przypadków z dwóch 

osób - psychologa i pedagoga. W niektórych badaniach uczestniczył również lekarz, 

przeważnie ze specjalnością w zakresie psychiatrii.  Prawie 90% orzeczników 

sporządzających analizowane opinie stanowiły kobiety. Opiniujący ustalali sytuacje 

bytowo-rodzinną oraz wychowawczą małoletnich, więzi emocjonalne łączące ich z 

rodzicami, kompetencje wychowawcze każdego z rodziców, zasady sprawowania 

opieki nad małoletnimi dziećmi. W kilku opiniach celem badań było zdiagnozowanie 

dziecka w związku z podejrzeniem molestowania seksualnego, w jednej opinii 

chodziło o ustalenie stopnia demoralizacji małoletniego. Typy spraw których 

dotyczyły orzeczenia RODK przedstawiono w formie graficznej (por. załącznik, 

Rys. 1) .  

  

Większość analizowanych opinii była zdecydowanie niekorzystna dla badanych 

ojców. W ponad  60% wydanych orzeczeniach,  biegli postulowali ograniczenie  

bądź odebranie ojcu prawa do kontaktów z dzieckiem. Zalecenie opieki nad 

małoletnimi dziećmi uwzględniające w wystarczającym stopniu prawa rodzicielskie 

zarówno matki jak i ojca stwierdzono zaledwie w co czwartej analizowanej opinii. W 
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jednym przypadku przyznanie przez opiniujących  pierwszoplanowej roli ojcu w 

wychowaniu dziecka wiązało się  z koniecznością odseparowania dzieci od matki 

manipulującej ich psychiką i nastawiającej ich negatywnie do ojca. Sugestie biegłych 

co do prawa opieki nad dzieckiem przedstawiono w formie graficznej (por. 

załącznik, Rys. 2). 

  

Analiza wykazała, że niektóre opinie były skonstruowane pod z góry założoną tezę i 

reprezentowały stereotypowe bądź dogmatyczne podejście do badanego problemu. 

Badane matki  postrzegano jako osoby, które mają większe prawa do wychowania 

dziecka niż ojcowie. Rozdźwięk między stanowiskiem matki i ojca interpretowano 

najczęściej na niekorzyść mężczyzny.   W wielu opiniach zauważono rażącą 

stronniczość, podkreślanie pozytywnych cech matek a negatywnych u ojca,  

manipulowanie danymi, wybiórcze, najczęściej na korzyść matek przedstawianie 

faktów.   Zdarzało się na przykład, że biegli uznali, iż nowy partner matki jest 

lepszym opiekunem dla dziecka od biologicznego bez przeprowadzenia stosownych 

badań diagnostycznych tego mężczyzny. W innej opinii biegli stwierdzili, że 

orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne  z dobrem dzieci ponieważ… nie zgadza się 

na niego matka. Czy rodzice skonfliktowani i wrogo do siebie nastawieni, zmuszeni 

do pozostania w związku małżeńskim, dają gwarancje stworzenia lepszych 

warunków rozwojowych  dla swoich dzieci niż po rozwodzie?       

  

Nawet w przypadkach prezentowania przez badanych ojców prawidłowej postawy 

rodzicielskiej  wyznaczano im ściśle limitowany okres czasu spędzania z dzieckiem i 

na określonych warunkach dotyczących miejsca spotkań, np. w miejscu 

zamieszkania matki. Innym narzucanym ojcom niekorzystnym z psychologicznego 

punktu widzenia rozwiązaniem była sugestia  spotkań z dzieckiem  wyłącznie w 

obecności kuratora. 

 

Zdarzało się, że opiniujący instrumentalnie potraktowali badane dzieci. Drastycznym 

przykładem była decyzja RODK umieszczenia 7-letniego dziecka w placówce 

opiekuńczej, wbrew jego woli. Chłopiec miał zostać odebrany ojcu w celu 

odbudowania kontaktów z matką, z którą nie był emocjonalnie związany i której 

prawie wcale nie znał. Innym przykładem instrumentalnego traktowania badanych 

dzieci przez biegłych stanowił przypadek odebrania praw rodzicom z powodu ich 
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nieporadności życiowej i swoistej ekstrawagancji ojca, mimo istniejących silnych 

więzi emocjonalnych w tej rodzinie.  

 

Były też opinie, w których biegli nie przedstawiali żadnych konkretnych wniosków 

odnośnie rozwiązania sytuacji kryzysowej w badanej sprawie. Opiniujący unikali 

zajęcia określonego stanowiska zalecając mediację, „której celem powinno być 

zawarcie porozumienia w kwestii dalszych kontaktów ojca z małoletnią, w tym 

doprecyzowanie formy tych spotkań, ich częstotliwości i miejsca przebywania”. 

Sugerowali też terapię rodzinną w przypadkach silnie zaostrzonego konfliktu i braku 

motywacji do zmiany, co z góry skazywało ją na porażkę.    

  

Stwierdzono, że diagnozy zawarte w analizowanych opiniach  formułowano na 

podstawie standartowych metod badawczych obejmujących  analizę akt sprawy, 

wywiad, obserwacje, rozmowę kierowaną oraz badania testowe; projekcyjne i 

kwestionariusze. Rodzaje i częstotliwość wykorzystywanych testów w 

analizowanych opiniach przedstawiono w formie graficznej. (por. załącznik, Rys.3).  

W wielu analizowanych opiniach wymieniano wyłącznie skrót nazwy 

zastosowanych narzędzi diagnostycznych bez podania informacji odnośnie celów ich 

wykorzystania. Zdarzało się, że nie podawano nawet którymi metodami badano 

dziecko a którymi jego rodziców Charakterystyczną cechą prawie wszystkich 

analizowanych opinii  był brak opisów wyników przeprowadzonych poszczególnych 

badań testowych. Biegli zamieszczali tylko ogólnikową informację, że „Badania 

testowe wykazały….” Nie wiadomo zatem jaki był wpływ wyników poszczególnych 

testów na  stawianie diagnoz  i wyciąganie końcowych wniosków.      

 

Kontrowersyjne, pseudonaukowe testy projekcyjne, dające całkowitą dowolność 

interpretacyjną wyników prowadzonych badań, pojawiły się w większości (64%) 

analizowanych opinii (por. załącznik, Rys. 4).  Orzecznicy bardzo chętnie sięgali do 

najprostszych w stosowaniu tego typu narzędzi; rysunku rodziny, testu „Drzewa 

Kocha” czy Zdań Niedokończonych Żelazowskiej. Jednym z najczęściej 

aplikowanych  był szybki i łatwy test Rysunku Rodziny, na podstawie którego 

diagnozowano np. stopień więzi emocjonalnych łączących dziecko z rodzicem. W 

kilku przypadkach wykorzystano test kolorów M. Luschera. Metodę te w 

najnowszym Podręczniku Psychologii (Doliński, Strelau, 2008, tom. II,  rozdział pt. 
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Podstawy diagnozy psychologicznej, str.51), zaliczono do narzędzi diagnostycznych 

zdyskredytowanych. Diagnoza w teście M. Luschera opiera się na założeniu, że 

wybór określonego koloru świadczy o specyficznych cechach psychologicznych 

badanego. Symbolika barw służyć może np. do interpretacji osobowości. I tak 

wybranie koloru niebieskiego oznacza spokój, wrażliwość, pragnienie miłości, 

zacisznego i uporządkowanego środowiska, potrzebę poczucia harmonii. Zielony 

natomiast mówi o postawie obronnej badanego.  Oparte na takich twierdzeniach 

diagnozy, z naukowego punktu widzenia, są absolutnie niewiarygodne.  

   

Zauważono także, że zagadnienie oskarżeń o stosowanie przemocy fizycznej i 

psychicznej oraz molestowanie seksualne dzieci stanowiło jedno z kluczowych 

problemów poruszanych w analizowanych opiniach RODK.   W dwóch trzecich 

opinii pojawiały się zarzuty   o stosowanie przemocy domowej pod adresem 

badanych mężczyzn, oparte wyłącznie o przekazy kobiet. Uzyskanych informacji 

biegli nie weryfikowali ponieważ a priori traktowali je jako fakty, które rzeczywiście 

miały miejsce.  Opiniujący nie brali pod uwagę możliwości instrumentalnego 

wykorzystania problemu przemocy w rodzinie przez matkę jako metody 

ograniczania ojcu kontaktów z dzieckiem. Kobiety prawie zawsze były postrzegane 

jako ofiary a mężczyźni jako sprawcy przemocy. Oskarżanie ojca o stosowanie 

przemocy fizycznej bądź psychicznej z reguły stawało się mocnym argumentem 

dyskwalifikującym go jako odpowiedzialnego opiekuna dziecka. Zauważono 

również, że w badaniach kompetencji rodzicielskich, opiniujący dokonywali ocen 

wartościujących, które mogły obniżyć poczucie własnej wartości badanych osób.  

Diagnozując osobowość, biegli rozpoznawali „niedojrzałość emocjonalną” znacznie 

częściej u badanych ojców niż u matek.   Etykieta niedojrzałości emocjonalnej 

przyczyniała się w  wielu przypadkach  do ograniczania praw do opieki nad 

dzieckiem.  W jednej opinii zdiagnozowano u badanego ojca niski poziom 

inteligencji emocjonalnej. Ocena ta wpłynęła także na końcowe wnioski biegłych i 

niekorzystne  dla badanego decyzje. 

  

 W kilku opiniach, biegli odnieśli się do kwestii podejrzenia występowania przemocy 

seksualnej w rodzinach. Zauważono, że ich podejście do problemu molestowania 

seksualnego świadczy o niewystarczającej wiedzy w tym zakresie. W przypadku gdy 

mieli dokonać rozstrzygnięcia odnośnie dalszych kontaktów dziecka z ojcem 
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obciążanym takim zarzutem, z reguły zalecali ich zawieszenie do czasu zakończenia 

postępowania wyjaśniającego. W jednej z opinii, zanim zapadł wyrok sądowy, biegli 

zawarli kategoryczny wniosek, że: „Wobec zaistniałej sytuacji rodzinnej i prawnej 

ojciec nie ma obecnie żadnych kwalifikacji do uczestniczenia w procesie 

wychowawczym małoletnich”.  Tymczasem  skutki długotrwałej rozłąki dziecka z 

oskarżanym rodzicem mogą prowadzić do zaniku istniejących między nimi więzi 

emocjonalnych ponieważ procesy sądowe dotyczących domniemanego 

molestowania seksualnego trwają z reguły kilka lat.   

 

Zdarzyło się nawet, że biegła psycholog RODK przypadkowo odkryła molestowanie 

seksualne po jednorazowym badaniu polegającym na zadawaniu sugerujących i 

tendencyjnych pytań i odpowiednim zinterpretowaniu rysunków projekcyjnych 

wykonanych przez badane dziecko, w których doszukała się przejawów przeżytej 

traumy. Biegła m.in. stwierdziła, że małoletnia „graficznie podkreśla tajemnicę tych 

sytuacji, jak też rolę ojca w jej ukrywaniu przed otoczeniem” bez opisania, jakie 

specyficzne cechy graficzne zawarte w rysunku sporządzonym przez małoletnią 

pozwoliły jej rozpoznać tę tajemnicę i doznaną traumę. Słowo „tajemnica” pojawiło 

się w tekście opinii kilkanaście razy.   

 

Warto nadmienić, że w omawianym przypadku to ojciec diagnozowanej 

dziewczynki, w trosce o dobro dziecka, wystąpił o badanie w RODK. Liczył na 

rzetelną pomoc specjalistów w rozwiązaniu kryzysu rodzinnego i znalezienie 

korzystnego dla córki rozwiązania po rozpadzie związku. Zamiast oczekiwanej 

pomocy spotkał się z wrogością ze strony biegłych, którzy  potraktowali go  jak 

przestępcę seksualnego. Na podstawie jednego tylko badania,  mężczyzna został 

uznany za osobę niebezpieczną i nie kwalifikującą się do dalszego sprawowania 

opieki nad dzieckiem. Opisany przypadek, aczkolwiek incydentalny, sygnalizuje 

problem nierzetelnego i zbyt pochopnego diagnozowania psychologicznego 

domniemanych nadużyć seksualnych w rodzinach przez specjalistów  RODK. 

 

Generalnie, analizowane opinie charakteryzowała stronniczość, tendencyjność, 

powierzchowność badanych zagadnień. Dominowały w nich tendencje negatywnego 

postrzegania ojców. Przeważał w nich pogląd, że matka ma większe prawa do 

wychowania dziecka niż ojciec.  Poważne wątpliwości zatem budzi trafność 
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stawianych przez RODK diagnoz odnośnie oceny kompetencji rodzicielskich i 

ustalania form sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Nieprawidłowości 

diagnostyczne  mogą wynikać również z nierzetelnej metodologii badań 

psychologiczno-pedagogicznych, w znacznym stopniu opartej na kontrowersyjnych i 

odrzucanych przez naukowców - empiryków testach projekcyjnych dających 

możliwość dowolnej i subiektywnej interpretacji wyników prowadzonych badań.  

Szczególnie niepokojącym faktem jest, że za ich pomocą  orzecznicy RODK 

przypadkowo zaczęli odkrywać molestowanie seksualne dzieci i formułować 

pochopne diagnozy mogące  prowadzić do całkowitej destrukcji rodziny i 

zniszczenia więzi emocjonalnych łączących dziecko z  oskarżanym rodzicem.   

 

Drugi istotny wniosek jaki nasuwa w związku z przeprowadzonymi badaniami 

dotyczy postaw etycznych specjalistów zatrudnionych w zespołach orzeczniczych 

RODK.  Zdarzało się przekraczanie uprawnień,  niewłaściwe, lekceważące podejście 

do badanych spraw, instrumentalne i aroganckie traktowanie badanych osób. Bywały 

sytuacje, że biegli nie udzielali zgłaszającym się na badania ojcom wyczerpujących 

informacji, nie kończyli badań, nie udostępniali po badaniach do wglądu 

dokumentacji z wynikami przeprowadzonych badań testowych. Na zażalenia 

odpowiadali zdawkowo i w sposób ogólnikowy.  

 

Zwraca uwagę również silna feminizacja zespołów orzeczników RODK. Aczkolwiek 

nadreprezentacja kobiet występuje  generalnie w zawodzie psychologa i pedagoga, 

nie można wykluczyć, że dominacja kobiet w tej konkretnie działalności  ma istotny 

wpływ na sposób interpretacji badanych problemów rodzinnych i przyczynia się do 

dyskryminowania ojców w przyznawaniu im praw do opieki nad małoletnimi 

dziećmi.   

 

Reasumując, wnoszone skargi ojców na nierzetelność sporządzanych opinii przez 

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne znajdują uzasadnienie w 

analizowanym materiale badawczym.   Uzyskane wyniki badań   kilkudziesięciu 

opinii  nie pozwalają jednak na wyciąganie ogólnych wniosków odnośnie jakości  

orzecznictwa  Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Wskazane 

byłoby zatem przeprowadzone odpowiednich badań naukowych, które dałyby pełny 
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obraz działalności RODK w zakresie opiniowania rodzinnego, przed ewentualnymi 

rozstrzygnięciami   odnośnie  dalszego działania omawianych instytucji.   
 
Załącznik: 

  
Rys. 1. Typy spraw sądowych zapisanych w analizowanych opiniach. 

 
 
 
 
 
Rys. 2. Sugestie RODK co do prawa opieki nad dzieckiem. 
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Rys. 3. Rodzaje i częstotliwość wykorzystywania narzędzi psychologicznych 
(testów) w analizowanych opiniach. 
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Rys. 4. Częstotliwość wykorzystywania metod projekcyjnych i pozostałych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Procentowy rozkład orzeczników ze względu na płeć. 
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ROZDZIAŁ 5. 
Założenia do projektu zmian w organizacji funkcjonowania 

Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno - Konsultacyjnych w Polsce i 

systemu zarządzania nimi.  

 
Cel projektu 
 

Poprawa wykorzystania wykwalifikowanych kadr Rodzinnych Ośrodków 

Diagnostyczno-Konsultacyjnych dla zwiększenia skuteczności działań sądów w 

zakresie spraw rodzinnych, nieletnich, karnych i cywilnych. 

 

Ocena stanu aktualnego: 
 

Potencjał kadrowy Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych to 66 

ośrodków + 1 filia /wg stanu na koniec 2007r./, 582 zatrudnionych, merytorycznych 

pracowników na etatach: psychologów – 375 i pedagogów – 207. 

Sporządzili oni w tym okresie /2007r./ 23 045 opinii sądowych. W tym roku 

pozostało 5 964 spraw zaległych. Brak danych z roku 2008 i 2009. 

Pracownicy RODK zatrudnieni SA według zasad obowiązujących w Karcie 

Nauczyciela – ich płace i wymiar godzin regulowane są według przepisów tej 

Ustawy. Również forma nawiązania stosunku zatrudnienia – mianowanie, wynika z 

tych przepisów. 

Średnio pracownik merytoryczny – psycholog, pedagog – pracuje24 godziny 

tygodniowo. 

Ośrodkiem kieruje kierownik RODK, któremu oprócz psychologów, pedagogów i 

ew. lekarzy specjalistów, podlegają pracownicy administracji i obsługi. 

Z ramienia Sądów Okręgowych RODKi są nadzorowane przez Sędziego Wizytatora. 

RODKi otrzymują do opiniowania z Sądów Okręgowych i Rejonowych sprawy 

rozwodowe, rodzinne i nieletnich. 

Podejmowane w ostatnich latach próby standaryzacji badań nie zwiększyły – wg 

różnych organizacji pozarządowych – efektywności, trafności i obiektywności 
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wydawanych przez RODKi opinii. Brak jest danych o efektywności innych prób 

usprawnienia pracy tych placówek. 

 

Propozycje zmian: 
 

Mając na uwadze aktualny stan wydolności budżetowej państwa, a także 

dostrzegając możliwość zwiększenia efektywności RODKów uważamy za potrzebne 

dokonanie rekonstrukcji organizacyjnej i zmiany systemu zarządzania 

kwalifikowanymi kadrami psychologicznymi i pedagogicznymi, zatrudnionymi w 

tego typu placówkach na terenie kraju, a mianowicie: 

 

1. Powołanie przy sądach /do rozważenia: czy w okręgowych, czy rejonowych/ 

analogicznej służby sądowej, jak Kuratorska Służba Sądowa, t.j. 

Psychologicznej Służby Sądowej i przeniesienie do niej psychologów 

zatrudnionych w RODKach. Pozwoli to na bezpośrednie związanie tych 

specjalistów z potrzebami sądów, zwłaszcza w zakresie uzyskania 

bezpośredniej pomocy psychologicznej w fazie rozpoznawania problemów 

stron, przygotowania mediacji czy interwencji, bądź wspólnej, 

zrównoważonej opieki nad dziećmi. Równoczesne przeniesienie tych 

specjalistów do Służby Sądowej pozwoli resortowi uniknąć perturbacji 

prawnych i finansowych, pochodnych od nawiązanego z nimi stosunku 

mianowania. 

Z drugiej strony Sąd będzie miał możliwość stworzenia zakresu zadań, 

dostosowanych do oczekiwań i potrzeb, niezbędnych dla przygotowania 

dokumentacji, opisujących psychologiczne przypadki zgłaszane przez strony, 

przed przekazaniem sprawy do oceny przez biegłych wyznaczanych z listy 

sądu Okręgowego lub instytucji uprawnionych t.j. Instytutu Ekspertyz 

Sądowych w Krakowie. 

Psychologiczna Służba Sądowa, współpracując z Kuratorską Służbą Sądową 

ma możliwości zwiększenia skuteczności wykonywania decyzji sądów. 

2. Zasilenie kadrą pedagogiczną Kuratorskich Służb Sądowych dla 

wzmocnienia tej bardzo potrzebnej grupy pracowników. Z biegiem lat 

stosunek mianowania przestanie istnieć w grupie przeniesionych pedagogów, 
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bez potrzeby zmiany Ustawy. Wymusi to naturalny ruch kadrowy. Zadania 

dla pedagogów będą pochodne od zadań Kuratorskiej Służby Sądowej. 

3. Możliwe jest uzyskanie oszczędności w budżecie resortu na skutek 

zmniejszenia obciążenia z tytułu eksploatacji i kosztów za wynajem lokali dla 

RODKów, a także poprzez racjonalizację zatrudnienia i płac pracowników 

administracji oraz obsługi. 

Zamiast wynajmu lokali użytkowych na potrzeby RODKów, rozsianych po 

całym kraju, niejednokrotnie w drogich budynkach komercyjnych, albo też 

sporych kwot przeznaczanych na remont zapuszczonych, starych i 

zaniedbanych lokali, zminimalizuje się, gdyż przeniesienie psychologów do 

sądów, da resortowi sprawiedliwości wymierne i spore oszczędności. Prezesi 

sądów zaś, mieliby bezpośredni nadzór nad Sądową Służbą Psychologiczną, 

która do tej pory pracowała w oderwaniu i bez należytej, albo żadnej kontroli. 

 

Przykład dokumentacji foto RODK w Białymstoku. Wynajmowany w drogim 

budynku użyteczności publicznej. Luksusowo wyposażony wewnątrz, patrz: 

www.rodk.xwp.pl   

Zdjęcia wyk. I.D 
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Poniżej  budynek i wnętrza RODK w Sopocie, w którym spadający tynk poranił 

dziecko przybyłe na badania, a strażnicy policyjni, pilnujący oczekujących w pokoju 

– poczekalni, występują potem, jako świadkowie przeciwko rodzicom, w czasie 

procesów sądowych, gdy ci, po półrocznej rozłące chcą przywitać i przytulić dziecko  

i nie słuchają zakazów strażnika, by nie zbliżać się do 

dziecka.
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4. Kierownictwo resortu winno dysponować komórką regulującą weryfikację 

psychologów sądowych /np. Centralna Komisja Weryfikacyjna/ o 

uprawnieniach również odwoławczych, jako druga instancja dla kadry 

pracującej przy sądach okręgowych. Weryfikacja kadry jest w tym przypadku 

niezbędna, by wykluczyć problemy, które pojawiały się w dotychczasowej 
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działalności RODKów oraz ujednolić system opiniowania oraz narzędzi 

badawczych. Każdy prezes sądu okresowego powoływałby biegłych na listę 

w danym okręgu po zakwalifikowania ich przez ekspertów z Centralnej 

Komisji /nazwa do uzgodnienia/. 

 

W naszej ocenie proponowane założenia do projektu zmian w organizacji 

funkcjonowania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych 

mogą pozytywnie przyczynić się do wypracowania dobrego modelu 

wyposażenia polskich Sądów w specjalistyczne służby, zwiększające 

efektywność i skuteczność rozwiązywania problemów rodzinnych, nieletnich 

i karnych. 
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Wnioski końcowe. 
 

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne w obecnym kształcie, 

stosowanych metodach i narzędziach badawczych oraz stosujące nagminnie 

dyskryminacyjne praktyki ze względu na płeć, nie powinny istnieć. Nie można 

też naprawiać systemu osobami, które z premedytacją dyskryminowały osoby 

poddawane badaniom w RODKach. Brak należytej i jednoznacznej kontroli, brak 

konsekwentnych weryfikacji skarg na działalność RODKów, a co za tym idzie:  

poczucie bezkarności i niejednokrotnie łamanie prawa narodowego, 

międzynarodowego oraz zasad współżycia społecznego, nie mogą mieć miejsca w 

państwie prawa i praworządności. Utrwalone zostały przez RODKi, a potem przez 

sędziów rodzinnych dyskryminacyjne praktyki, które owocują następującymi 

zjawiskami i przykładami, takimi jak: 

-  ustanawianie standardowo  kontaktów  dzieci z ojcami raz na 2 tygodnie, co 

praktycznie wyklucza wpływ ojca na wychowanie dziecka; 

-  zakaz spędzania nocy z ojcem, nawet 8 latkom /bo za małe/, które przez 7 lat miały 

ojca na co dzień; 

 - zakaz bycia na osobności bez matki dziecku nawet kilkuletniemu, którego ów tata 

wychowywał od urodzenia; 

-  odbieranie dzieci rodzicom, którzy samotnie wychowywali dziecko przez długi 

okres; 

-  stosowanie polityki cofania się w opinii, co do której tylko matka ma zastrzeżenia i 

nie uwzględnianie dobrych, dotychczasowych rezultatów; 

- nawrót do kontaktów „tylko w obecności matki” dzieciom, które dobrze 

prosperowały  

z ojcami bez jej obecności, bez przyjmowania jakichkolwiek wyjaśnień; 

- preferowanie chorych psychicznie lub z zaburzeniami osobowościowymi rodziców 

wobec zdrowych, co do których dotychczas nie było żadnych zastrzeżeń; 

- nie uwzględnianie demoralizacji dziecka przez rodzica, ani złego wpływu nowego 

otoczenia, w którym dziecko się znalazło; 
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- nie uwzględnianie cech moralno-etycznych badanych osób oraz dotychczasowego 

stylu życia, jak tylko opieranie się na deklaracjach, nie podpartych żadnymi 

dowodami; 

- niezrozumiałe wręcz stosowanie polityki nie uwzględniania ojca, jako 

pełnowartościowego rodzica, posiadającego i potrafiącego przekazać prawidłowe, 

męskie wzorce osobowe; 

- nie uwzględnianie, na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, jego zdania,  

marzeń, uwag i zeznań, a w razie kierowania uwag dziecka w stronę ojca, stosowanie 

sugestii, nacisków  na dziecko czy wręcz preparowanie jego zeznań, w myśl zasady: 

gdy dziecko opowiada się za ojcem, to absolutnie musi być przez niego 

manipulowane i sterowane, nawet w sytuacjach, gdy nie mają ze sobą kontaktu; 

- częsty brak odniesień do materiału procesowego i dowodów w sprawach, łącznie z 

fałszowaniem treści dowodowych; 

- unikanie określania uczuć dziecka do ojca, jako miłości lub silnej więzi 

emocjonalnej, a zastępowanie ich określeniami niewspółmiernie niższymi, jako: 

„ojciec jest dla dziecka atrakcyjny”, „dziecko postrzega ojca jako osobę bliską, 

atrakcyjną”, „ojciec potrafi zająć się dzieckiem”, „kieruje w jego stronę pozytywne 

odruchy”… itp. Miłości jakby nie było, słowo „Miłość” nie istnieje między 

ojcami, a dziećmi w opiniach RODK i praktycznie nie występuje. Dlaczego? „Bo 

nie rodzą” - jak uważa kierownik RODK w Raciborzu. 

To tylko niektóre, choć ogólnikowe cechy charakteryzujące opinie RODK i 

znajdujące swe potwierdzenie w materiale badawczym. 

Sądy niestety, ale muszą dysponować środkami pomocniczymi do prawidłowej i 

obiektywnej weryfikacji spraw sądowych, w tym wiedzą specjalistyczną z zakresu 

psychologii. Tę wiedzę muszą dostarczyć sądowi biegli psycholodzy z Sądowej 

Służby Psychologicznej. Służba ta musi posiadać zweryfikowaną, doświadczoną 

kadrę, kontrolowaną pod względem merytorycznym i odpowiadającą dyscyplinarnie 

i karnie w razie naruszeń prawa lub zasad sporządzania opinii. Nie może również 

pójść do lamusa zapis o „nieskazitelności charakteru”, gdyż tylko poprzez 

prawidłową postawę moralną i odpowiedni poziom etyki zawodowej, będziemy 

mieli wiarygodną i godną zaufania Sądową Służbę Psychologiczną. 
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O Ojcostwie słów kilka: 

 

“Ojcostwo to misja, to rola życia, to powołanie każdego mężczyzny” 

“W niebie najważniejszy po Panu Bogu jest Tata”  

Wolfgang Amadeus Mozart  

“Każdy facet może zostać ojcem, ale to miłość sprawia, że staje się Tatą”  

Pam Brown  

“Tatusiowie urządzają przypływy i straszliwe tajfuny, ataki żółtych kaczek i 

gąbkowych łodzi podwodnych. Zatapiają ręczniki i zalewają podłogi. A mamy 

wzdychają, ale uśmiechają się widząc taką radość”  

Pam Brown 

“Czyż Opatrzność może zesłać człowiekowi milszy dar niż dzieci?”  

Cyceron 

“Wychowywanie dzieci to zarówno radość, jak i działania wojenne.”   

Ed  Asner 

“Ojcowie znają swoje miejsce - ostatni w kolejce pod prysznic i pierwsi do płacenia 

za wszystko”  

Linda Macfarlane 

“Romanse się kończą i tak bywa z przyjaźniami, ale związek między rodzicem, a  

dzieckiem mniej burzliwy od innych, pozostaje niezatarty, niezniszczalny – to 

najsilniejszy związek na ziemi”  

Theodor Rejk 

“Mówię i mówię i przez 50 lat nie nauczyłem ludzi tyle, ile mój ojciec nauczył mnie 

w tydzień”  

Mario Coumo 

“Ojcowie nie tylko obdarzają  dzieci miłością, dają im również zdolność kochania”  

Linda Macfarlane 

“Tata to człowiek, który pomoże ci posprzątać pokój tuż przed powrotem mamy” 

Mój tata to pewien wzór, z którym byli porównywani wszyscy mężczyźni w moim 

życiu”  

Kathryn Graham 

“Żadne historie nie dorównują tym opowiedzianym przez Tatę”  

H. Dalton 
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“Tata jest potrzebny, by utrzymać rodzinę, wychowywać dzieci, czytać im książki i 

dbać o wzrastanie w wierze”  

Wojtek lat 17 

“Obok Taty stoję, nikogo się nie boję”  

Arka Noego 

“Synu, wspomagaj swego Ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśli 

nawet  rozum stracił, miej wyrozumiałość”   

Mądrości  Syracha 3, 12-13 

 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 

 
Dziękujemy Państwu za uwagę. 


