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         Warszawa, 15 lipca 2015 r. 

Opinia 

do ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów 

(druk nr 973) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W świetle obowiązujących przepisów rodzinne ośrodki diagnostyczno–konsultacyjne 

działają na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

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

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

Uzasadnienie załączone do projektu przedmiotowej ustawy wskazuje, że „(…) zmiana 

statusu i usytuowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno–konsultacyjnych wynika 

z potrzeby ich wykorzystania nie tylko w celu diagnozowania nieletnich i ich środowiska 

rodzinnego, poradnictwa i opieki specjalistycznej nad nieletnimi, diagnozowania 

i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji, ale również w celu 

wydawania opinii dla sądów powszechnych w przypadku rozwodów oraz kwestii spornych 

dotyczących kontaktów z dziećmi, jak również w sprawach cywilnych i karnych. (…) 

Ponadto proponowane zmiany służą porządkowaniu stanu prawnego i wyjaśniają pojawiające 

się wątpliwości dotyczące statusu prawnego tak pracowników rodzinnych ośrodków 

konsultacyjno-diagnostycznych jak i pozycji tych jednostek w strukturze sądownictwa”. 

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa wprowadza regulację określającą 

zasady działania opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, zwanych dalej 

„zespołem”, których zadaniem będzie sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii 
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w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie 

przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. 

Ponadto zespoły te, na zlecenie sądu, będą prowadziły mediacje, przeprowadzały 

wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadziły poradnictwo specjalistyczne 

dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. 

Ustawa przewiduje, że w skład zespołu będą wchodzili specjaliści w zakresie 

psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii 

oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. 

W myśl przepisu ustawy specjalista uczestniczący w sporządzaniu opinii jest niezależny. 

Ponadto ustawa określa zasady wyłaniania, w drodze konkursu, kierownika zespołu jak 

również specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz precyzuje zasady ich wynagradzania. 

Ustawa przewiduje, że nadzór nad działalnością zespołów w zakresie przestrzegania 

standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych 

lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii oraz wykonywania innych 

czynności określonych w ustawie będzie sprawował Minister Sprawiedliwości. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia: 

1) 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 

z późn. zm.); 

2) 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198 oraz z 2015 r. 

poz. 357); 

3) 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 382); 

4) 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

5) 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 

i 694); 

6) 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1025, z późn. zm.). 

Zmiany te stanowią konsekwencję przyjęcia regulacji w zakresie opiniodawczych 

zespołów sądowych specjalistów, która między innymi zastępuje dotychczasowe działania 

rodzinnych ośrodków diagnostyczno–konsultacyjnych. 

Ponadto przepisy przejściowe określają, że z dniem wejścia w życie ustawy: 
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1) rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne staną się opiniodawczymi zespołami 

sądowych specjalistów; 

2) kierownicy rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych staną się 

kierownikami opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów; 

3) psycholodzy, pedagodzy i lekarze rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych 

staną się specjalistami opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów. 

Natomiast pracownik, który nie pełni funkcji kierownika, a także nie będący 

psychologiem, pedagogiem oraz lekarzem rodzinnego ośrodka diagnostyczno-

konsultacyjnego stanie się pracownikiem sądu okręgowego. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu 

wskazującego, że kierownicy, pedagodzy lub psycholodzy rodzinnych ośrodków 

diagnostyczno-konsultacyjnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nabyli 

uprawnienia emerytalne na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela, będą mogli złożyć 

wniosek o rozwiązanie stosunku pracy do dnia 30 listopada 2015 r. Przepis ten ma wejść 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. w efekcie rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 3058). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 18 lutego 2015 r. na posiedzeniu sejmowej 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Następnie projekt ustawy został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. Efekt tych prac 

został zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 3551). W odniesieniu 

do przedłożenia poselskiego zrezygnowano z wprowadzania regulacji dotyczącej rodzinnych 

ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych jako odrębnego rozdziału w ustawie – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych na rzecz odrębnej ustawy o opiniodawczych zespołach 

sądowych specjalistów. W konsekwencji został zmieniony tytuł ustawy oraz odpowiednio 

zawarte w niej rozwiązania. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 7 lipca 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 
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Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 234 posłów, 153 było przeciw, a 34 wstrzymało 

się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dniem jej wejścia w życie wynagrodzeniem, 

o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest średnie miesięczne wynagrodzenie, obejmujące 

wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek 

funkcyjny i dodatek za warunki pracy, przysługujące w okresie 12 miesięcy przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, a jeżeli okres ten był krótszy – w całym tym okresie. 

Należy jednak zauważyć, że przywołany art. 14 ust. 1 określa wysokość dodatku 

za wieloletnią pracę, a nie składniki wynagrodzenia. Natomiast kwestia ta uregulowana 

została w art. 13 ust. 1, w myśl którego wynagrodzenie kierownika zespołu i specjalisty 

składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy 

oraz dodatku za wieloletnią pracę. 

W związku z powyższym należy rozważyć przyjęcie poprawki mającej na celu 

wprowadzenie w art. 25 ust. 4 odesłania do właściwego przepisu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 25 w ust. 4 wyrazy „art. 14 ust. 1 niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami 

„art. 13 ust. 1”; 

2. Według najnowszych zasad polskiej pisowni imiesłowy przymiotnikowe – zarówno 

czynne, jak i bierne  pisze się łącznie. W związku z powyższym w art. 25 ust. 6 należy 

wprowadzić stosowną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 25 w ust. 6 wyraz „nie będący” zastępuję się wyrazem „niebędący”; 

3. Poprawki redakcyjne; 

1) w art. 26 skreśla się wyrazy „niniejszej ustawy”; 

2) w art. 27: 

a) w ust. 1 dwukrotnie użyte wyrazy „art. 20 niniejszej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „art. 20”, 

b) w ust. 2 i 3 wyrazy „art. 20 niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „art. 20”, 
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c) w ust. 4 dwukrotnie użyte wyrazy „art. 20 niniejszej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „art. 20”; 

3) w art. 28: 

a) w ust. 1 wyrazy „art. 20 niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „art. 20”, 

b) w ust. 2 dwukrotnie użyte wyrazy „,art. 21 niniejszej ustawy” zastępuję się 

wyrazami „art. 21”. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


