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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda
za pośrednictwem
Szefa Gabinetu Prezydenta RP
Pana Adama Kwiatkowskiego
Wniosek organizacji pozarządowej o
wystąpienie przez Pana Prezydenta z inicjatywą ustawodawczą .

SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE ,
Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców będące organizacją pozarządową
doświadczonych Ŝyciowo kobiet ,w oparciu o art. 118 Konstytucji wnosi o wystąpienie
przez Pana Prezydenta z inicjatywą ustawodawczą w zakresie zmian regulacji
związanych z opieką nad dzieckiem , tj. zmian Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i
innych zmian ,przy wykorzystaniu załączonego do niniejszego wniosku materiału m.in.
projektu zmian ,opracowanego przez nasze Stowarzyszenie , zawierającego konkretne
rozwiązania prawne słuŜące dobru dziecka . Obecny Rząd w całej rozciągłości sankcjonuje
i kontynuuje politykę poprzedników zapominając o składanych ,będąc w opozycji,
propozycjach zmian prawa w poprzedniej kadencji Sejmu. Głoszone ostatnio przez
Ministra Sprawiedliwości hasło o utrzymaniu stabilności relacji ojca z dzieckiem jest tylko
frazesem bez pokrycia w prawie.
Załączniki : projekt zmian KRiO i innych regulacji prawnych
Stenogram Referatu psychologa Pani Prof. Elżbiety Trzęsowskiej- Greszta
Publikacja Alienacja rodzicielska-to także przemoc-„Juniorowo.pl”
Rezolucja 2079(2015) Zgromadzenie Parlamentarne UE
Nasze propozycje sprowadzają się m.inn. do :
1. Wprowadzenia do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu
postępowania cywilnego jako nadrzędnej zasady ustalania opieki
naprzemiennej ,
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 rząd penalizacji
niepłacenia alimentów będącym skutkiem złego systemu prawnego .
5. Odsunięcia OZSS(dawne RODK) od badania małoletnich,
6. Innych zawartych w projekcie zmian prawa.
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Uzasadnienie

Minął
rok
Rządu Prawa i Sprawiedliwości , w którym to czasie jest nadal
realizowany proces niszczenia przez Państwo Polskie polskich dzieci ,gdy rodzice
się rozstają.
Nijak się mają udzielone nam w piśmie Kancelarii Prezydenta sprzed roku argumenty
o prowadzonym monitoringu, potwierdzone następnie w piśmie BDI z 22 kwietnia
2016r, podobnie jak uzyskiwane odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości o stałym
przeglądzie instytucji prawa rodzinnego i praktycznego jego stosowania , skoro dane
statystyczne wskazują na szerzenie się bezprawia w zakresie ochrony dziecka , co
wskazuje na brak właściwego rozeznania i oceny tego
problemu przez władze
publiczne . Nic się nie zmieniło na lepsze po wprowadzeniu zmian na mocy ustawy z 25
czerwca 2015r .
Za sprawą „chorych ”przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wkładu w
orzecznictwo tworu administracyjnego zwanego specjalistami OZSS umocowanego w
strukturach sądownictwa w warunkach konfliktu interesów bez waŜnie funkcjonującej
Ustawy o zawodzie psychologa , dokonuje się w kraju z naruszeniem art. 8 EKPCz
gwałtu
na rodzinie poprzez jej konfliktowanie . Dokonuje się
wyboru dziecku
jednego z rodziców , co powoduje powstanie kaŜdego roku tysięcy sierot społecznych
wychowywanych w izolacji od drugiego rodzica , zwykle ojca . Trwa zatem proces
niszczenia dzieci realizowany na niewyobraŜalną skalę za sprawą regulowań tworzących
alienację .
Alienacja rodzicielska przybrała formy zwyczaju
a
jest
to jedna z
najgroźniejszych dla psychiki dziecka i prawidłowego jego rozwoju forma
stosowania przemocy wobec dziecka , która moŜe przyczynić się do powstania u
dziecka zaburzeń zdrowotnych , emocjonalnych i rozwojowych dotyczących zachowania
Alienacja to zagroŜenie demograficzne , to osłabienie się poziomu bezpieczeństwa
naszego państwa a więc ochrony wartości wymagających szczególnej uwagi państwa. .
Dopóki władza będzie wiedziała lepiej niŜ społeczeństwo , dopóki będą dokonywane
ustalenia o nas , bez nas, będzie się szerzyło bezprawie, które niszczy dzieci , niszczy
rodziny i niszczy społeczeństwo .
Pierwszym krajem, który ustawowo zakazał alienacji jest Brazylia. Zakaz został
wprowadzony artykułem 2 ustawy z 26 lipca 2010 r. , która została podpisana przez
prezydenta tego kraju .Państwa ościenne penalizują to zjawisko , Polska wzmaga je przez
złe uregulowania prawne .
Skoro jest tak dobrze w przepisach i ich stosowaniu jak wynika z kłamliwych
odpowiedzi władzy wykonawczej , to dlaczego jest tak dramatyczna statystyka 96 procent dzieci jest z matkami, które w procesie wychowawczym izolują dzieci od
ojców .
Na przestrzeni 25 lat Wolnej Polski ponad 4 miliony dzieci zostało wychowywane
bez udziału ojca .
Statystyka jest bezwzględna – kaŜdego roku ponad 55 tysięcy dzieci jest
pozbawianych ojców –czy to ma być pozytywnym zjawiskiem ?.
Wbrew faktom próbuje się wmówić społeczeństwu , Ŝe ojcowie nie starają się o opiekę
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nad dzieckiem, co jest okrutnym kłamstwem a dowodem na to są chociaŜby liczne
składane przez nich i organizacje pro ojcowskie petycje do Sejmu i Senatu o
wprowadzenie do przepisów m.in. instytucji opieki naprzemiennej , przy wmawianiu
społeczeństwu ,Ŝe takowe regulacje nie zakazują jej orzekania. .
Instytucja kontaktów dziecka z rodzicem przedstawia się w praktyce gorzej niŜ
„widzenia” dla osób skazanych z osobami uprawnionymi .
Władza publiczna powołuje się na zasadę dobra dziecka , lecz unika zdefiniowania tego
pojęcia co skutkuje tym ,Ŝe z powołaniem się na dobro dziecka , sądy wyrządzają
dziecku największą krzywdę . My to czynimy w swoim projekcie zmian krio ,
umieszczając w nim takŜe definicje alienacji rodzicielskiej czy odpowiedzialności
rodzicielskiej .
Nasze Ŝądania penalizacji naruszenia praw rodzicielskich Ministerstwo SprawiedliwościDepartament Legislacyjny w piśmie z dnia 6 czerwca 2016r. wydanym w odpowiedzi na
Petycje wielokrotną nazwaną „ Prawo dziecka do posiadania obojga rodziców” zbywa
twierdzeniem ,Ŝe takie unormowanie jest nieuprawione . „Prawo karne nie słuŜy bowiem
ukształtowaniu prawidłowych relacji rodzinnych , lecz stanowi o sankcji dla sprawcy
naruszających porządek prawny” .
To samo prawo ma być podstawą do penalizacji w sprawach alimentacyjnych
naleŜących przecieŜ do relacji rodzinnych , skutkiem czego około 20 tysięcy ojców
będzie zamykanych do więzień. Doprowadzi to do całkowitego zerwania więzi
ojca z dzieckiem i spowoduje ,Ŝe my podatnicy będziemy utrzymywać osoby skazane .
Zamiast usunąć przyczynę powstawania tego zjawiska , które my dostrzegamy i
zamieszczamy w projektach przepisów , dokonuje się następnego gwałtu na rodzinie.
Opieka naprzemienna jest wymogiem dzisiejszych czasów zapewniającym prawo
dziecka do obojga rodziców, stosowaną z pozytywnym skutkiem przez państwa UE. Jak
widać tylko polscy ojcowie mają swoisty defekt genetyczny , Ŝe nie nadają się do jej
sprawowania , a skoro tak, to winny ulec zmianie zasady Konstytucji RP stanowiące o
równych prawach rodziców wobec dziecka ..
Powołując się na powyŜsze argumenty - wnosimy o podjęcie przez Pana Prezydenta
stosownej inicjatywy ustawodawczej, której celem będzie ochrona dziecka przed
przemocą i stworzenia dzieciom prawidłowych warunków wychowawczych .
Załączników 4

Z wielkim szacunkiem,

Janina Fabisiak - Prezes
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Teodozja Strawczyńska- Wiceprezes
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