
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 września 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz do ministra pracy i poli-

tyki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o utworzenie przy Sądzie Rejonowym w Żarach oddziału 

(filii) Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Zielonej Górze. 

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Żaganiu toczyły się lub nadal toczą się po-

stępowania, w których dopuszczono dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w 

Zielonej Górze. W 2012 r. było pięćdziesiąt jeden takich spraw, a w 2013 r. – do dnia 22 lipca 2013 r. – 

czterdzieści. Średni czas oczekiwania na opinię ośrodka we wskazanych sprawach – zarówno w 2012 r., jak i 

w trzynastu sprawach zaopiniowanych w 2013 r. – wynosił ponad cztery miesiące. Z danych statystycznych 

wynika, że czas oczekiwania na opinię RODK w Zielonej Górze w bieżącym roku wydłużył się. 

Sąd rodzinny w Żarach poinformował, iż wzrasta liczba spraw kierowanych przez III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich Sądu Rejonowego w Żarach do RODK. W 2011 r. przekazano pięćdziesiąt sześć spraw, a w 

2012 r. – sześćdziesiąt pięć. Czas oczekiwania na opinię wynosił ponad sześć miesięcy. 

Obecnie na terenie naszego kraju działa wiele filii oddalonych od głównych siedzib o kilkadziesiąt kilo-

metrów – filia poznańskiego ośrodka w Lesznie oddalona jest o 86 km, filia legnickiego ośrodka w Głogowie 

– o 62 km, a filia opolskiego ośrodka w Kędzierzynie Koźlu oddalona jest o 56 km. Pomiędzy Żarami a Zie-

loną Górą jest 45 km – to dystans, który w dobie powszechnej dostępności połączeń teleinformatycznych nie 

stanowi bariery. 

Najistotniejsze w przedmiotowej sprawie jest skrócenie czasu oczekiwania na opinie wydawane przez 

ośrodek w Zielonej Górze. Długi czas oczekiwania na badania dzieci powoduje zmniejszenie ich szans na 

przysposobienie. Ze statystyk wynika, że kandydaci na rodziców częściej wybierają dzieci młodsze. 

Powołanie filii RODK w Żarach nie ograniczy suwerenności sądu okręgowego i ośrodka. Filia będzie ob-

sługiwać dwa powiaty – blisko sto osiemdziesiąt tysięcy mieszkańców, a ogólne koszty zadania będą niższe, 

bowiem filia istotnie odciąży ośrodek zielonogórski, w związku z tym uważam te działania za uzasadnione. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 




