


















MINISTER SPRAWiEDLIWOŚCI Warszawa, dnia O 2013 r.

DSO-I072-1 7/12

dot. ZSR/500/29/2012/KCII

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2013 r., dotyczącego kw”estii ujednolicenia

w polskich sądach praktyki w zakresie funkcjonowania tzw. 24 godzinnych dyżurów

sędziów rodzinnych, wynikających z obowiązku przewidzianego w 204 ust.1 pkt 4

rozporządzenia Ministra Sprawiedlixości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania

sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r., Nr 38. poz. 249), uprzejmie informuję,

że w ramach działań podjętych przez Zespól do prac nad projektem — Regulamin urzędowania

sądów powszechnych dostrzeżono potrzebę stworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych,

mających na celu określenie kręgu podmiotów ściśle współpracujących z sądami rodzinnymi,

które winny być zawiadomione o pełnieniu przez sędziów rodzinnych dyżurów,

zapewniających możliwość podejmowania czynności w sprawach niecierpiących zwłoki.

W trakcie prac Zespołu przyjęto, że po 204 Regulaminu dodaje się 204a

w brzmieniu: „W celu umożliwienia poinformowania o potrzebie podjęcia czynności

w sprawach wskazanych w 204 ust.1 pkt 4) przewodniczący wydziału informuje

o numerach telefonów kontaktowych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej sądu

oraz przesłanie do wiadomości:

1) właściwej miejscowo jednostce prokuratury,

2) właściwej miejscowo jednostce Policji.

3) Okręgowej Radzie Adwokackiej,

4) Okręgowej Radzie Radców Prawnych,

5) oddziałom Straży Granicznej,

6) właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej,



7) właściwemu powiatowemu centrum pomocy rodzinie,

8) właściwej Policyjnej Izbie Dziecka.

9) szpitalom, również psychiatrycznym. z obszaru właściwości danego sądu,

10) koordynatorowi zespołu kuratorskiej służby sądowej.

11) placówkom opiekuńczo - wychowawczym. z obszaru właściwości danego sądu.

I 2) właściwym schroniskom dla nieletnich i zakładom poprawczym”.

Mając na względzie wskazane regulacje prawne w omawianym obszarze wyrażam

przekonanie, że przyjęte rozwiązania doprowadzą do ujednolicenia w polskich sądach

praktyki w zakresie funkcjonowania tzw. 24 godzinnych dyżurów sędziów rodzinnych.
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