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MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
PAN ZBIGNIEW ZIOBRO

SZANOWNY PANIE MINISTRZE ,
Co trzeba aby zaistniało , aby Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało właściwej oceny sytuacji na
odcinku prawa rodzinnego i jego stosowania w przypadku rozstania rodziców.
Tu trzeba konkretnych zmian całościowych Kodeksu Rodzinnego , trzeba zmian dostosowawczych w
innych ustawach , tu trzeba zmian po linii Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i odstąpienia od
nie respektowania art. 8 EKPCz ,
od dokonywania ocen rodziców przez tzw. specjalistów
zatrudnionych w strukturach sądowych w warunkach konfliktu interesów i bez ważnie działającej
Ustawy o zawodzie psychologa , w którym to procesie dokonuje się wyboru dziecku lepszego rodzica ,
konfliktuje rodziny a przez to samo tworzy alienację dziecka od drugiego rodzica , co powoduje, że
każdego roku przeszło 55 tysięcy dzieci jest pozbawianych ojców i dokonuje się rozbijania rodzin.
Alienacja rodzicielska tworzona z woli chorego systemu jest przemocą stosowaną wobec dziecka .
Wszelkie instytucje publiczne grzmią o przemocy , o jej karalności a jednocześnie przez
utrzymywanie takiego stanu rzeczy jak chory system same tą przemoc tworzą .
W całej rozciągłości obecny Rząd kontynuuje politykę poprzedniego Rządu wbrew temu ,że w
poprzedniej kadencji PiS będąc w opozycji składał konstruktywne propozycje rozwiązań prawnych w
zakresie zmian kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zastanawiający jest upór władzy w kierunku zachowania obecnych regulacji , zastanawiająca jest wola
polityczna za pomocą której realizuje się scenariusz rozbijania rodzin , ich konfliktowania i
produkowania w takiej skali ,bo ponad 55 tysięcy rocznie sierot społecznych (tyle dzieci po rozwodach
zostaje z matkami).
Inne kraje, w tym-UE ze skutkiem pozytywnym stosują opiekę naprzemienną jako naczelną zasadę
wychowawczą przez obydwoje rodziców. Polska stroni od tych rozwiązań na rzecz alienacji dziecka
od drugiego rodzica . Używa się kłamliwych argumentów o braku starań ze strony ojców , co jest
wybiegiem taktycznym władzy i przeczą temu licznie powstałe organizacje proojcowskie ,w tym my
Forum Matek, które wnoszą co roku propozycje zmian regulacji prawnych i zmiany mentalności
sądów.
Proszę nam odpowiedzieć dlaczego nas ,starsze pokolenie ojczyste odsunięto od wnuków , szerząc
jednocześnie kłamliwie zasadę ochrony wartości rodzinnych .
Proszę nam odpowiedzieć, dlaczego nasi synowie pomimo wieloletnich starań, procesów sądowych
wychodzą z nich przegrani jednocześnie będąc wartościowymi obywatelami i kochającymi dziecko
ojcami .
Proszę nam nie opowiadać zatem ,że prawo odpowiada rzeczywistości i jej potrzebom , skoro służy
do krzywdzenia dzieci, izolacją od jednego z rodziców , zwykle od ojca.
Liczne wywody teoretyczne
otrzymywane w uzyskiwanych od Ministerstwa Sprawiedliwości
sztampowych odpowiedziach na nasze wystąpienia wskazują jedynie albo na brak świadomości
władzy co się dzieje w sądach albo jest to polityka realizowania bliżej nam nieznanego scenariusza
rozbijania rodzin a tym samych krzywdzenia dzieci i służy ich upośledzaniu w rozwoju .
W ślad za poprzednimi licznymi wystąpieniami , my Kobiety o bogatym doświadczeniu życiowym
domagamy się konkretów a będą nimi zmiany Kompleksowe Kodeksów na rzecz m.inn.:
1.Uznania jako nadrzędnej zasady ustalania opieki naprzemiennej ,
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2.Penalizacji naruszania praw rodzicielskich tworzących alienację rodzicielską wobec
dziecka ,
3.Zmian w krio w zakresie odstąpienia od ustalania za podstawę wysokości alimentów
moŜliwości zarobkowych rodzica na rzecz ustalania za taką podstawę uzasadnionych
potrzeb dziecka ,
4.Zainicjowania wprowadzenia tabeli alimentacyjnej ustalającej wysokości uzasadnionych
kosztów utrzymania dziecka , przez co uniknie się zjawiska niepłacenia alimentów a tym
samym zamknięcia około 20 tysięcy ojców
do więzień , co stanie się konsekwencją
zamierzonej przez MS zmiany na rzecz karania tzw. alimenciarzy .
W kwestii karalności zaś zamiast zmian które by rozwiązywały skutecznie temat wywiązywania się z
obowiązków materialnych wobec dzieci niech wypowie się Petycja nr 51 Pana Macieja Wojewódki z
dnia 29.08.2016r. skierowana do Minister ElŜbiety Rafalskiej ,przekazana Ministerstwu
Sprawiedliwości 19 09.2016r pod którą my się obydwoma rękami podpisujemy i poddajemy pod
rozwagę Ministerstwu Sprawiedliwości .
Jak zauważył na Konferencji Naukowej w dniu 27 .10.2016r. na UW rzecznik Krajowej Rady
Sądownictwa wprowadzenie penalizacji obowiązku alimentacyjnego spowoduje zamknięcie do
więzień około 20 tysięcy osób . Czy to zatem ma być tym właściwym rozwiązaniem , prowadzącym do
nikąd ?
A może jest to droga by dzieciom zapewnić widzenia z ojcami, których nie mają w wyniku braku
skutecznych metod egzekucji tzw. kontaktów.
KRS KRS widzi także potrzebę odstąpienia od brania za podstawę ustalania możliwości zarobkowych która
w praktyce sprowadza się jedynie do windowania wysokości alimentów w górę. My dodajemy, że
żąda się aby ojciec nie widywał dzieci , nie miał wpływu na ich wychowanie, a nawet nie miał
pewności, że to jego dzieci.
Tabela alimentacyjna ustalająca uzasadnione potrzeby dziecka winna być tym drogowskazem , bo
jest to wymóg dzisiejszego rynku pracy .
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