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Minister Finansów
Sejm RP Komisja Finansów Publicznych
Sejm RP Komisja ds. Kontroli Państwa

Wniosek obywatelski w sprawie uzyskania oszczędności budżetowych
poprzez likwidację Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno –Konsultacyjnych/RODK/.
W związku poszukiwaniem przez Ministra Finansów źródeł oszczędności budżetowych ,stawiamy
wniosek o likwidację ośrodków RODK które funkcjonują w strukturach wymiaru sprawiedliwości bez
ważnej podstawy prawnej . Likwidując te ośrodki budżet państwa zyska w skali roku ok. 100 mln zł.
Ośrodki te utworzono w 1982r dla celów diagnozy zdemoralizowanych nieletnich skonfliktowanych z
prawem. Sądy rodzinne bezprawnie/ bez ustawowego uprawnienia/ wykorzystują z naruszeniem
prawa te ośrodki kierując do nich na badania rodziny i małoletnich w celu zdiagnozowania
warunków opiekuńczych. Takie praktyki naruszają Konstytucje a nadto Konwencje o Prawach
Człowieka , a mianowicie Prawo do Poszanowania Życia Prywatnego i Rodzinnego ( art. 47 Konstytucji
i art. 8 EKPCz).
Forum Matek i środowiska ojcowskie zaprotestowały przeciwko takim praktykom. Prokurator
Generalny RP –Biuro Spraw Konstytucyjnych pismami z dnia 12.10.2012 r. i z dnia 17 .04.2013 r. nr Nr
PG VIII TKw 38/12 podważył legalność wydawanych przez te ośrodki opinii w sprawach rodzinnych z
zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem . Podobne stanowisko wyraził Rzecznik Praw
Obywatelskich w piśmie z dnia 14 lutego 2013r. .Jak wynika z informacji podanej przez Rzecznika
Prokuratury Generalnej PAP , został złożony przez Prokuraturę wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego w tej sprawie .
Forum Matek skierowało wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie lustracji finansowej
tych niekonstytucyjnych organów ,bezprawnego wystawiania przez te osoby rachunków, które są
przedstawiane do pokrycia przez rodziców , zasadności utrzymywania tych ośrodków ze środków
podatników , jak i zasad finansowania ich wynagrodzeń z Karty Nauczyciela.
Społeczeństwo uznaje takie ich posadowienie w strukturach sądownictwa jako naruszenie zasad
ustrojowych , ponieważ nie jest określony ich status jako biegłych sądowych a ich występowanie w
procesie sądownictwa jest niezgodne z trój podziałem władzy .
Będąc zatrudnionymi w resorcie wymiaru sprawiedliwości pozostają w stosunku zależności od
pracodawcy a zatem pozostają w konflikcie interesów wydając opinię na zlecenie sądów zgodnie z
narzuconymi im przez resort standardami administracyjnymi o wątpliwej wartości naukowej ,
czym dochodzi do naruszenia zasady obiektywizmu przy opiniowaniu a tym samym przekłada się
na wyrządzaniu szkód społeczeństwu .
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Przekazujemy Ministrowi Finansów i wymienionym Komisjom Sejmowym wniosek Forum Matek do
Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24.04.2013r oraz odpowiedź NiK z 27 maja 2013r.
Wnioskujemy do Komisji o objęcie planem kontroli działających ośrodków a do Ministra Finansów o
podważenie celowości wydatkowania środków na utrzymywanie zatrudniających w RODK osób jako
biegłych choć nimi nie są , ponieważ nie mają stosownych uprawnień , co spowoduje uzyskania
oszczędności budżetowych ,które to środki mogą być poznaczone na wspieranie rodzin
wielodzielnych lub spożytkowane na inne ważne cele społeczne zamiast na utrzymywanie
bezprawnych tworów administracyjnych ,wykorzystywanych przez sądy rodzinne z naruszeniem
prawa . .
Forum Matek walczące o prawa dzieci do rodziny:
Alina Śliwińska ,Anna Gołąbek , Jadwiga
Skurzyńska,MariaBaranowska,MariaSzczepańska, Wanda Żabowska, Irena Ziniewicz-Gryka,
IzaBieńkowska, Wiktor Waligóra, EwaWaligóra, JerzyLiszka,
RomanFabisiak,
Krzysztof
Skurzyński, NinaMilanowska,MariannaGalek, HalinaGrzesiak, WojciechGrzesiak, BarbaraFilipek,
DanutaZdziechowicz,Ryszard Zdziechowicz, JadwigaMałecka,StanisławaNiedźwiecka,Jolanta
Steffen,Dorota Molęda,Maria Nowak, MariaSztyber, EwaBarabasz,AngelaFelińska, Zygmunt
Feliński,ElżbietaAsztamborska,KrystynaZajączkowska, Halina i Marek
Zalewscy,TeresaBodnar,UrszulaKowalczyk, AlicjaŁaniewska, EwaMaciak,Bożena Świątek,Krzysztof
Zamojski, Teresa Janiszewska,Zdzisław Janiszewski,Jolanta Surawska,Aleksandra Kuczborska, Marcin
Tom, Iwona Rzucidło.
Janina Fabisiak

Teodozja Strawczyńska
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