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PANIE RZECZNIKU .
Pana wybór na drugą kadencje zobowiązuje do dokonania tego czego Pan dotychczas nie uczynił .
Problem braku właściwej a nie papierowej ochrony dzieci należy do Pana głównych obowiązków
jako Rzecznika Praw Dziecka . Szkoda że stopień świadomości i wagi tego problemu dla bytu
społeczeństwa u przedstawicieli narodu –posłów RP jest mizerny albo zaplanowany na istnienie
przyzwoitości partyjnej która udzieliła Panu wsparcia,
co się przełożyło na zebranie przez Pana
niezasłużenie oklasków . Nasza ocena Pana działań jest jak dotąd krytyczna .
Jako przyczyny wzmagania się zjawiska dyskryminacji ojców w kraju a tym samym szkodzenia
dzieciom podajemy systemowe i prawne rozwiązania , które muszą ulec zmianie .
My nie poprzestaniemy na podejmowaniu działań, które są konieczne dla ochrony rodzin i dzieci .
Na nasze ostatnie wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 22 czerwca br .
uzyskałyśmy odpowiedz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 10 lipca 201 3. Nr
SDT-223 m.in. „Iż zwrócono się do Ministra Sprawiedliwości o przeanalizowanie zgłoszonych
postulatów oraz rozważenia możliwości przeprowadzenia zmian systemowych, mających na celu
przeciwdziałanie dyskryminacji ojców w postępowaniach sądowych ”. Klimat do wprowadzenia
koniecznych zmian ma zatem Pan przez nas kształtowany . Oddziaływujemy sukcesywnie na
pozyskiwanie posłów ,od których posiadamy deklarację wparcia naszych działań .
Na nasze wystąpienie wielce krytyczne pod adresem działań Pełnomocnika Rządu d.s Równego
Traktowania Pani Agnieszki Kozłowski Rajewicz , która zdaniem społeczeństwa szkodzi rodzinie a
swoimi działaniami wzmaga proces dyskryminacji , otrzymano odpowiedz od Pani Pełnomocnik
pismem z dnia 11 lipca 2013 r. nr BPRT-4452-38/4/13/MP w którym informuje ,” że na podstawie
listy problemów i postulatów zgłoszonych przez przedstawicieli środowisk ojcowskich,
w
porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Rzecznikiem Praw Dziecka podjęto w roku 2013 r.
działania ” /../ które pismo wymienia a do którego programu zgłaszamy swojej stanowisko
wyrażając go w piśmie które Panu Rzecznikowi przesyłamy .
Aby nie powielać tych samych treści które są zawarte w piśmie skierowanym do Pani Pełnomocnik
załączamy je Panu i jednocześnie przesyłamy do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .
Uważamy zawarte w piśmie Pani Pełnomocnik propozycje za nic nie wnoszące do sprawy i pozorne
zaplanowane na oddalenie ścieżki legislacyjnej , która staje się jedyną koniecznością .
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Wykazując tym pismem mankamenty systemowe , które wzmagają proces dyskryminacji ojców i
rozbijania rodzin pragniemy Pana Rzecznika zmotywować do konkretnych działań ,które by mogły w
sposób skuteczny i rzeczywisty chronić dzieci a które przede wszystkim , powinny dotyczyć zmian
przepisów Kodeksu rodzinnego i kodeksu cywilnego oraz rozporządzeń które tworzą dyskryminację
Panie Rzeczniku , na spotkaniu z Panem w miesiącu czerwcu zadeklarowałyśmy stałą współpracę .
Nadal podtrzymujemy naszą deklarację ponieważ uznajemy że ta droga współpracy z nami jako
ekspertami społecznymi
jest
jedynie właściwą drogą
uczciwego i rzeczywistego dialogu
społecznego, który może coś konstruktywnego wnieść dla poprawy sytuacji dzieci i rodzin.
Jak Pan miał okazję się przekonać jesteśmy zaznajomione z tematem , z przepisami i potrzebami
społecznymi w tym zakresie . Nie kierują nami żadne względy biznesowe ani natury osobistej .
Jesteśmy po to aby pomóc zmienić chore prawo , wskazać kierunki zmian oraz ucywilizować
postrzeganie pozycji ojca w rodzinie -ojca w wydaniu polskim, które odbiega od rozwiązań państw
ościennych z wyjątkiem Białorusi .
Prosimy się zapoznać z treścią pisma kierowanego do Pani Agnieszki Kozłowskiej - Rajewicz , w
którym wskazujemy w jakich dziedzinach zmiany są konieczne także to po , aby w Pana Urzędzie nie
było potrzeby rozpatrywać takiej ilości skarg , bo to świadczy o patologii obecnych systemowych
rozwiązań napędzających lawinę wystąpień obywateli ze słusznymi skargami , które wskazują na
naruszenie przez władze praw człowieka i rodzica gwarantowanych Konstytucją i Konwencją Praw
Człowieka oraz Konwencję Praw Dziecka.
Ma Pan szanse z udziałem nas- czynnika społecznego coś pozytywnego uczynić dla dobra tego
społeczeństwa aby zapisać się w Kronice Rzeczników Polskich jako osoba która podobnie jak dr
Korczak coś pozytywnego uczyniła dla bezbronnych dzieci .Tego od Pana oczekujemy .
Zał. pismo kierowane do A.Kozłowskiej –Rajewicz .
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