RODK nie jest instytutem ani placówką naukową gdyŜ:
•

instytuty naukowo – badawcze działają w oparciu o ustawę z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych

•

placówki naukowe działają w oparciu o ustawę z dnia 25 kwietnia 1997 r. o
Polskiej Akademii Nauk.

RODK nie jest instytutem naukowo - badawczym ani placówką naukową w świetle
przytoczonych ustaw i nie ma delegacji ustawowej do wykonywania tego typu badań
w odniesieniu do art. 290 kpc § 1.
Art. 290 § 1. Sąd moŜe zaŜądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub
naukowo-badawczego. Sąd moŜe zaŜądać od instytutu dodatkowych wyjaśnień
bądź pisemnych, bądź ustnych przez wyznaczoną do tego osobę, moŜe teŜ
zarządzić złoŜenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny instytut.
Przesłanki funkcjonowania RODK:
•

Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228 - Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Art. 1. § 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie: 1) zapobiegania i zwalczania
demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18; 2) postępowania
w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które do-puściły się takiego
czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17; 3) wykonywania środków
wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których
środki te zostały orzeczone, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia przez te osoby
lat 21.
Art. 84. § 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad rodzinnymi
ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz ośrodkami kuratorskimi. § 2.
Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi rodzinne ośrodki
diagnostyczno-konsultacyjne. § 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze
rozporządzenia, organizację i zakres działania rodzinnych ośrodków
diagnostyczno-konsultacyjnych, w szczególności obejmujący diagnozowanie
nieletnich i ich środowiska rodzinnego, poradnictwo i opiekę specjalistyczną nad
nieletnimi, a takŜe diagnozowanie i poradnictwo w zakresie przeciwdziałania i
zapobiegania demoralizacji.

•

Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1063 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
§ 13. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki
specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i
zapobiegania demoralizacji.
Rozporządzenie zawiera wzór opinii, która powinna m.in zawierać:
7. Określenie stopnia demoralizacji nieletniego.
8. Zalecenia określające kierunki dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem
propozycji zastosowania środka wychowawczego lub poprawczego.
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W kwestii powołania biegłych, delegacja zawarta jest w art 278 kpc.
Art 278 kpc. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po
wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru moŜe wezwać
jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.
JeŜeli pedagog lub psycholog badający w ramach RODK nie są biegłymi w
rozumieniu art. 278 kpc z listy SO i w momencie wydania opinii z badania nie byli na
liście biegłych to nie są biegłymi w świetle kpc a to w takiej sytuacji nie daje rękojmi
naleŜytego przeprowadzenia badania. Ponadto psycholog aby wykonywać zawód
psychologa MUSI spełniać przesłanki ustawowe (poniŜej)
•

Dz.U. 2001 Nr 73 poz. 763 - Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów
Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz
zasady organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów.
Art. 3. Zawód psychologa moŜe wykonywać osoba, która spełnia wymagania
określone niniejszą ustawą.
Art. 7. Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania
wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.
Art. 8. 1. Na listę psychologów wpisuje się osobę, która łącznie spełnia
następujące warunki:
1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za
granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania zawodu psychologa,
4) odbyła podyplomowy staŜ zawodowy, pod merytorycznym nadzorem
psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi
odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa staŜystę.
Art. 61. 1. Osoba, która świadczy usługi psychologiczne, nie mając prawa
wykonywania zawodu psychologa podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny.

Pierwszą rzeczą którą musicie ustalić to czy osoby badające są na liscie biegłych Sądu Okręgowego.?
Jeżeli ich tam nie ma to jest to podstawa do zaskarżenia opinii i złożenia wniosku o oddalenie.
Możecie zadać pytanie psychologowi czy spełnia ustawowe kryteria wykonywania zawodu
psychologa ? Po pierwsze MUSI być magistrem psychologii !!! (nie żadnym innym TYLKO
PSYCHOLOGII). Po drugi MUSI być wpisany na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.
Zasadniczo prawie każdy nie spełnia bo nie wszędzie wykształciły się Regionalne Izby Psychologów
(wpis na jakąkolwiek inną listę z mocy ustawy jest nie ważny gdyż ustawa (powyżej) jasno definiuje na
jaką listę ma być wpisany psycholog. Po drugie MUSI skończyć studia wyższe na kierunku psychologia
!!

Na marginesie dodam, Ŝe w takiej sytuacji nawet biegły psycholog wpisany na listę
Sądu Okręgowego moŜe nie być psychologiem w świetle ustawy … ale to juŜ by było
igranie z ogniem i igranie z Sądem i … kopanie się z koniem ☺, jeŜeli byśmy
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dowiedzieli się Ŝe biegły psycholog z listy nie skończył studiów psychologicznych
tylko jakieś inne i zrobił dodatkowe kursy i się wpisał na listę biegłych psychologów
SO. ☺ ☺ … ale to juŜ wasza decyzja do przedyskutowania z pełnomocnikiem (jeŜeli
ktoś was reprezentuje)
Zawód psychologa:
Zasady wykonywania zawodu psychologa reguluje ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o
zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Zgodnie z polskim prawem psychologiem moŜe być tylko osoba, która ukończyła
jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Prawo wykonywania
zawodu psychologa uzyskuje się z chwilą wpisania na listę psychologów
Regionalnej Izby Psychologów (tylko tej a nie Ŝadnej innej ! - część
psychologów wpisana jest na listę psychologów Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego , ale to nie jest to).
Ponadto psycholog moŜe, w zaleŜności od subdyscypliny, odbyć specjalizację
zawodową (w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dziecka lub dla biegłych
sądowych). Psycholog moŜe równieŜ odbyć 4-letnie szkolenie w zakresie
psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty.
Uczelnie prowadzące jednolite studia magisterskie psychologiczne, to (i tylko
po tej uczelni ktoś moŜe być psychologiem w świetle ustawy czyli musi skończyć
jedną z poniŜszych uczelni na podanym wydziale) na kierunku psychologia z
podanym wydziałem studiów (uwaga lista moŜe być niepełna):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych
Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w
Katowicach, Wydział Zarządzania, Instytut Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk
Społecznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,
Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
Niepaństwowa WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wydział Nauk
o Wychowaniu
Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny oraz Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej (psychologia stosowana)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii
Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i
Psychologii
Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i
Psychologii
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii
oraz Wydziały Zamiejscowe w Sopocie, we Wrocławiu, Poznaniu i
Katowicach
WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w
Białymstoku, Instytut Psychologii
WyŜsza Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział
Psychologii
WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki
WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii
WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie,
Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii

W kwestii zawodu pedagoga, Ŝadna ustawa w Polce nie definiuje wymogów
zawodowych więc pedagog MUSI być wpisany na listę biegłych. JeŜeli go tam nie
ma to w świetle przepisów kpc jego opinia jest niemiarodajna i kwalifikuje się do
oddalenia.

W związku z powyŜszym moŜna zastanowić się czy nie zachodzi przesłanka z art.
281 kpc.
Art. 281. AŜ do ukończenia czynności biegłego strona moŜe Ŝądać jego wyłączenia z
przyczyn, z jakich moŜna Ŝądać wyłączenia sędziego. Gdy strona zgłasza wniosek o
wyłączenie biegłego po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana jest
uprawdopodobnić, Ŝe przyczyna wyłączenia powstała później lub Ŝe przedtem
nie była jej znana.
Czyli zaŜądać oddalenia opinii jako nieprzydatnej w postępowaniu i Ŝądać wyłączenia
biegłych.Oczywiście Ŝądajcie takŜe oddalenia rachunku za takie badanie przedłoŜonego przez
takich „biegłych”, których nie ma na liście.Z odsłuchu wiemy, Ŝe Sądy od niedawna
zaczynają zlecać opinię biegłym zatrudnionym w RODK (taki wybieg) ale osoby badające
muszą być na liście biegłych Sądu Okręgowego.
Przygotował WP.
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