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Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2021 r. zawierające prośbę o przedstawienie 

opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 550), uprzejmie wskazuję, że 
za niecelową i legislacyjnie nieuzasadnioną uznać należy proponowaną zmianę treści 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21, dalej: ustawa 
o Krajowej Szkole), poprzez dodatkowe wyszczególnienie wśród zadań Krajowej Szkoły, 
polegających na szkoleniu i doskonaleniu zawodowym sędziów, asesorów sądowych, 
prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy 
i umiejętności zawodowych, „uzupełniania wiedzy w zakresie zachowań polegających na 
stosowaniu przemocy w rodzinie”. 

Taka zmiana wskazanego przepisu wypacza jego obecną konstrukcję i skłaniać będzie 
w przyszłości do uzupełniania katalogu dziedzin, w których Krajowa Szkoła ma szczególny 
obowiązek poszerzania wiedzy kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, o coraz to nowe 
kategorie. Trudno jest w sposób jednoznaczny ustalić hierarchię dziedzin wiedzy, na których 
powinna się koncentrować Krajowa Szkoła. Dotyczy to w szczególności kategorii przestępstw 
podlegających szczególnej trosce. Można bowiem zasadnie zapytać, dlaczego projektodawcy 
uwzględnili zjawisko przemocy w rodzinie, a nie powołali np. wiedzy z zakresu nadużyć 
seksualnych względem małoletnich. 

Z tych względów celowe wydaje się pozostawienie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o Krajowej Szkole w dotychczasowym brzmieniu, co daje Dyrektorowi Krajowej Szkoły 
możliwość elastycznego reagowania na potrzeby szkoleniowe sędziów, prokuratorów 
i pozostałych kadr sądownictwa i prokuratury, z uwzględnieniem zmian zachodzących 
w życiu społecznym.
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Propozycja wskazania w ustawie jednej, konkretnej tematyki szkoleniowej nie została 
przy tym poparta jakąkolwiek analizą w zakresie potrzeb szkoleniowych w tej mierze. 

Niezależnie od powyższego uprzejmie wskazuję, że problematyka tzw. przemocy 
w rodzinie jest corocznie tematem szkoleń ustawicznych. W ramach zgłaszanych potrzeb 
szkoleniowych sygnalizują to sami sędziowie i prokuratorzy. Także uprawnione podmioty, 
w szczególności Ministerstwo Sprawiedliwości zgłaszały konieczność realizacji szkoleń 
w tym zakresie. Wyszczególnienie tylko jednej, wybranej tematyki szkoleń rodzi pokusę 
zgłaszania kolejnych zbliżonych propozycji w przyszłości i niweczy zasadę diagnozowania 
potrzeb szkoleniowych środowiska w oparciu o bezpośrednie zgłoszenia i badania 
zainteresowanych. Ustawodawca nie powinien ingerować w podstawę programową 
jakiejkolwiek uczelni, w tym tak wyspecjalizowanej, jak Krajowa Szkoła. 

Wskazuję przy tym, że w Harmonogramie działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły 
na rok 2022 przewidziano m. in. następujące szkolenia:
C37/22 – „Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie”,
K8/22 – „Dziecko, jako świadek lub pokrzywdzony w postępowaniu karnym – aspekty 
prawne i psychologiczne”.

Reasumując powyższe, uznając, że proponowane uszczegółowienie art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy o KSSiP stanowi przejaw nieuzasadnionego wprowadzania do tekstu 
ustawy przykładowych uszczegółowień dla ogólnych zwrotów wcześniej użytych, 
a wprowadzenie jednego przykładu na tym etapie może skutkować w przyszłości chęcią 
wprowadzenia innych równie istotnych - nie widzę potrzeby nowelizacji ustawy 
o Krajowej Szkole w zakresie wnioskowanym przez Senat. 

Niezależnie od powyższych uwag dotyczących proponowanej zmiany ustawy 
o Krajowej Szkole, uprzejmie wskazuję, że wątpliwości budzi też zmiana proponowana 
w art. 2 pkt 4 projektowanej ustawy, gdzie przewidziano dodanie § 3 w art. 579 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) 
w brzmieniu:
„§ 3. Sąd opiekuńczy nie przyznaje prawa do kontaktów z dzieckiem osobie, która stosowała 
przemoc, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).”

Tego rodzaju ograniczenie stoi w sprzeczności z wyrażoną w art. 113 § 1 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) zasadą, że niezależnie od władzy 
rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą 
kontaktów. Utrzymywanie takich kontaktów z każdym z rodziców jest niewątpliwie tego 
rodzaju prawem dziecka, które rzutuje na prawidłowość jego rozwoju. Pozbawienie 
rodzica i zarazem dziecka takiego prawa powinno być podyktowane wyłącznie dobrem 
dziecka, nie zaś chęcią odwetu na osobie, która zastosowała przemoc w rodzinie. 

Ograniczenie prawa do kontaktów z dzieckiem miałoby zatem uzasadnienie, gdyby 
kontakt dziecka z rodzicem narażał je na przemoc ze strony rodzica, z którym nastąpiłby 
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kontakt. Zaprezentowany w uzasadnieniu projektu pogląd, pochodzący w przywołanej 
rezolucji Parlamentu Europejskiego, że bycie świadkiem przemocy wobec rodzica lub bliskiej 
osoby jest również formą przemocy wobec dziecka, zasługuje na akceptację. Nie zmienia to 
jednak faktu, że doświadczenie przez dziecko takiej formy przemocy nie oznacza 
automatycznie narażenia dziecka na przemoc poprzez późniejszy kontakt z rodzicem. 
Projektodawcy nie przewidzieli też okoliczności bycia przez dziecko świadkiem przemocy 
wobec najbliższych jako istotnej przesłanki przy rozstrzyganiu o kontaktach, lecz uznali, że 
każdy fakt przemocy w rodzinie, nawet nie w obecności dziecka, powinien pozbawiać 
rodzica, będącego sprawcą przemocy, możliwości kontaktów z dzieckiem, pomijając przy 
tym prawo samego dziecka do kontaktów z rodzicem. Dostrzec przy tym należy, że ofiarą 
przemocy w rodzinie, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (dalej: u p. p. r.), może być każdy członek rodziny, 
a więc niekoniecznie dziecko, a nawet niekoniecznie partner sprawcy przemocy. W definicji 
zawartej w powołanym artykule mieści się również przemoc stosowana przez osobę, która nie 
mieszka wspólnie z ofiarą przemocy (vide: art. 11a ust. 2 pkt 2 u. p. p. r.) lub przebywa 
w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie okresowo lub nieregularnie 
(art. 11a ust. 2 pkt 3 u. p. p. r.), co czyni przywołaną w uzasadnieniu projektu okoliczność 
bycia przez dziecko świadkiem przemocy mniej prawdopodobną, choć niewykluczoną.

Nieracjonalność wskazanego, automatycznie stosowanego i mającego charakter 
represyjny, ograniczenia prawa do kontaktów między rodzicem a dzieckiem jest tym bardziej 
dostrzegalna, gdy weźmiemy pod uwagę, że podobnego ograniczenia nie zaproponowano 
wobec sprawców popełnianych w obecności dziecka przestępstw z użyciem przemocy, czy 
o charakterze seksualnym. Z pewnością bycie przez dziecko świadkiem takich przestępstw, 
w dodatku popełnianych przez rodzica, może negatywnie rzutować na rozwój dziecka, jednak 
projektodawcy nie uwzględnili takich sytuacji, jako okoliczności wyłączających prawo do 
kontaktów pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Z poważaniem,

Dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

s ę d z i a
 Dar iusz  Paw łyszcze

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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