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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki 

Z publikacji medialnych, m.in. w programie „Sprawa dla Reportera” w TVP1 z 2 lipca 2015 r., wyłania 

się podejrzenie nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku. 

W związku z tym prosimy, by Pan Minister sprawdził wszystkie postępowania o odebranie dzieci prowadzo-

ne przez Sąd Rejonowy w Nisku w okresie ostatnich pięciu lat i udzielił odpowiedzi na następujące pytania. 

Po pierwsze, w stosunku do ilu dzieci Sąd Rejonowy w Nisku wydał postanowienie (końcowe bądź 

w formie zabezpieczenia) o odebraniu dzieci ich rodzinom biologicznym? 

Po drugie, ile z tych dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczych, a ile w rodzinach zastęp-

czych? 

Po trzecie, co do ilu dzieci odebranych rodzicom na podstawie orzeczeń Sądu Rejonowego w Nisku zosta-

ły wydane orzeczenia o ich adopcji, w ilu przypadkach była to adopcja na rzecz rodzin adopcyjnych w kraju, 

a w ilu za granicą? 

Po czwarte, czy były takie przypadki, że w wyniku odebrania dzieci doszło do rozdzielenia rodzeństwa 

i umieszczenia go w różnych miejscach? Ile było takich orzeczeń, ilu rodzin oraz jakiej liczby rodzeństwa 

takie orzeczenia dotyczyły? 

Po piąte, w ilu przypadkach odebrania dzieci powodem odebrania była przemoc rodziców, stwierdzona 

prawomocnym wyrokiem sądowym, a w ilu inne okoliczności? 

Po szóste, czy były takie przypadki, że odebranie dzieci dotyczyło tylko części rodzeństwa, a pozostała 

część pozostawiona została rodzicom? Jeśli tak, ilu rodzin dotyczyły takie sytuacje? 

Po siódme, czy były przypadki odebrania jakiejkolwiek rodzinie dzieci przewlekle chorych bądź niepełno-

sprawnych? 

Po ósme, czy w okresie ostatnich pięciu lat wpływały skargi na Sąd Rejonowy w Nisku dotyczące odbie-

rania dzieci przestępcom? Jeśli tak, ile było takich skarg, czy zostały one zbadane i przez kogo, jaki był wy-

nik badania tych skarg? 

Prosimy, by Pan Minister zapoznał się z uzasadnieniem postanowienia o odebraniu dzieci rodzinie pań-

stwa B. i rozważył pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, który jest autorem tego uza-

sadnienia, oraz kuratora, który dostarczył informacji będących podstawą tego postanowienia. 

Podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej dostrzegamy w tym, że sąd, uzasadniając zabranie dzieci, 

użył absolutnie niedopuszczalnych argumentów, a mianowicie: 

1. zażądał od rodziców usunięcia z mieszkania psa i królika (należy w tym upatrywać aktu psychicznego 

okrucieństwa, zarówno wobec dzieci związanych emocjonalnie ze zwierzętami, jak i wobec samych zwie-

rząt); 

2. powołał się na anonimowe informacje o rzekomo złej opinii ojca dzieci (posługiwanie się anonimowy-

mi opiniami jest niedopuszczalnym nadużyciem); 

3. jako okoliczność uzasadniającą odebranie dzieci wskazał m.in. fakt niezapłacenia przez rodziców 

składki szkolnej w wysokości 10 zł, a ponadto powołał się na taką okoliczność, że rodzice dzieci są zadłużeni 

(pomijam rzetelność tej informacji, ale jest to niedopuszczalne wiązanie kwestii opiekuńczych ze statusem 

materialnym rodziny, albowiem ani bieda, ani tym bardziej zadłużenie nie mogą stanowić okoliczności uza-

sadniających odbieranie dzieci); 

4. powołał się na okoliczności wskazujące na wykluczenie dziecka i jego izolację oraz przejawy znęcania 



się nad nim w grupie rówieśniczej w szkole (tego rodzaju okoliczności w żadnym razie nie mogą usprawie-

dliwiać odbierania dzieci rodzicom); 

5. przywołał taką okoliczność, że rodzice nie wykupili dziecku obiadów w szkole (co również jest niedo-

puszczalną argumentacją, zważywszy że dzieci nie były niedożywione, a korzystanie z obiadów szkolnych 

nie jest przymusowe). 

Prosimy również Pana Ministra o skontrolowanie prawidłowości postępowania wobec dwójki dzieci za-

branych pani Katarzynie M. Dzieci te z nieznanych powodów (wiele wskazuje, że był to odwet sądu na matce 

dzieci za jej publiczne wystąpienie z krytyką sądu) zostały nagle przeniesione z placówki opiekuńczej 

w pobliżu miejsca zamieszkania do placówki odległej o 80 km, do której matka ma utrudniony dojazd, po-

nieważ wiąże się on z ciężkim do udźwignięcia wysiłkiem. De facto zmierza to do oderwania matki od dzie-

ci. 

Prosimy również o podanie informacji, ilu sędziów wydawało w okresie ostatnich pięciu lat w Sądzie Re-

jonowym w Nisku orzeczenia o odebraniu dzieci rodzicom. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy w Sądzie Rejonowym w Nisku ma miejsce bądź miał miejsce w przeszłości 

fakt zatrudnienia na stanowisku kuratora osoby należącej do kręgu osób najbliższych sędziemu tego sądu 

orzekającemu w sprawach rodzinnych. Jeśli taki fakt miał miejsce, to czy był on przedmiotem jakiejś inter-

wencji służbowej? A jeśli tak, to jakiej? 
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