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Prosimy władze Parlamentu Europejskiego o zainteresowanie się 

jesteśmy jako rodzice wraz z naszymi dziećmi

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez władze ustawodawcze

rodzinnego.  
Pomimo nowelizacji przepisów 

25 czerwca 2015 , która dopuszcza wprowadzenie opieki naprzemiennej i równoważnej nad dziećmi po 

rozstaniu rodziców, sądy celowo

rozstrzygnięcia opiekuńczych, mając swobodę rozstrzygania i zasądzania dowolnej formy opieki a nie 

opieki w równych okresach czasu przez oboje rodziców (50/50). Taka prak

świadczy o tym, że nie dostrzegają one ważnych problemów rodziny i wychowywania dzieci, których 

prawem jest posiadanie obojga rodziców.

W obecnej sytuacji to urzędnicy państwa polskiego decydują o dzieciach a nie my ich rodz

Polsce staramy się o to by rodzina była postrzegana przez sądy rodzinne jako ta najważniejsza jednostka, a 

rodzice mieli w równym stopniu 
sytuacji tej najbardziej cierpią nasze dzieci

ofiarami złego systemu, który zamiast rozwiązywać te problemy doprowadza do ich eskalacji. 

polskich dzieci pozbawionych je

stosowanie alienacji rodzicielskiej i jej wspieranie przez sądy rodzinne i inne organizacje porządku 

publicznego np. biegłych z RODK.

Błędne przepisy, które w Rzeczypospolitej Polskiej zostały 

Konstytucją RP, poprzez wydanie 

zakresu działania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno

opiekuńczych, doprowadziły do 

psychologiczne ośrodków do tego nieuprawnionych. Potwierdzenie naruszenia przepisów konstytucyjnych 
wskazano w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014

Jednocześnie biegli psychologowie zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów, powoływani przez sądy rodzinne

zdolności prawnej do jej wydawania z uwagi, iż nie przynależeli do Regi

władze RP czy też inne instytucje takowych Izb

 

 

 

 

Tego typu sytuacje w sprawach rodzinnych nie powinny mieć miejsca 
prawnym a to z uwagi chociażby na charak
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Wniosek i petycja 

 

Prosimy władze Parlamentu Europejskiego o zainteresowanie się i rozpoznanie sprawy,

jesteśmy jako rodzice wraz z naszymi dziećmi dyskryminowani i krzywdzeni 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez władze ustawodawcze, co łamie nasze prawa do poszanowania życia 

Pomimo nowelizacji przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego art. 107 krio i 58 krio

, która dopuszcza wprowadzenie opieki naprzemiennej i równoważnej nad dziećmi po 

u rodziców, sądy celowo, działając w sposób opieszały nie stosują tego prawa w swoich 

rozstrzygnięcia opiekuńczych, mając swobodę rozstrzygania i zasądzania dowolnej formy opieki a nie 

opieki w równych okresach czasu przez oboje rodziców (50/50). Taka praktyka działania sądów rodzinnych 

świadczy o tym, że nie dostrzegają one ważnych problemów rodziny i wychowywania dzieci, których 

prawem jest posiadanie obojga rodziców. 

obecnej sytuacji to urzędnicy państwa polskiego decydują o dzieciach a nie my ich rodz

Polsce staramy się o to by rodzina była postrzegana przez sądy rodzinne jako ta najważniejsza jednostka, a 

w równym stopniu takie same prawa do wychowania dzieci i spędzania 
sytuacji tej najbardziej cierpią nasze dzieci, które w wyniku działań systemu sądownictwa stają się 

ofiarami złego systemu, który zamiast rozwiązywać te problemy doprowadza do ich eskalacji. 

polskich dzieci pozbawionych jest opieki jednego z rodziców najczęściej ojca (w 96 % spraw) poprze

stosowanie alienacji rodzicielskiej i jej wspieranie przez sądy rodzinne i inne organizacje porządku 

publicznego np. biegłych z RODK. 

Błędne przepisy, które w Rzeczypospolitej Polskiej zostały wcielone w życie 

wydanie Rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości 

zakresu działania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w sprawach rodzinnych i 

doprowadziły do działania na szkodę rodzin, dopuszczając do obiegu praw

psychologiczne ośrodków do tego nieuprawnionych. Potwierdzenie naruszenia przepisów konstytucyjnych 
wskazano w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 20145 sygn. akt U 6/13.

biegli psychologowie zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów, powoływani przez sądy rodzinne Ustawą z 2001 roku, wydając opinię nie posiadali pełnej 

zdolności prawnej do jej wydawania z uwagi, iż nie przynależeli do Regionalnych Izb Psychologicznych

władze RP czy też inne instytucje takowych Izb nie utworzyły.  

sprawach rodzinnych nie powinny mieć miejsca w praworządnym systemie 
a to z uwagi chociażby na charakter wartości jaką jest rodzina, w której to uczestniczą najmłodsi 
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i rozpoznanie sprawy, w której 

i krzywdzeni przez sądy rodzinne 

co łamie nasze prawa do poszanowania życia 

piekuńczego art. 107 krio i 58 krio z dnia 

, która dopuszcza wprowadzenie opieki naprzemiennej i równoważnej nad dziećmi po 

, działając w sposób opieszały nie stosują tego prawa w swoich 

rozstrzygnięcia opiekuńczych, mając swobodę rozstrzygania i zasądzania dowolnej formy opieki a nie 

tyka działania sądów rodzinnych 

świadczy o tym, że nie dostrzegają one ważnych problemów rodziny i wychowywania dzieci, których 

obecnej sytuacji to urzędnicy państwa polskiego decydują o dzieciach a nie my ich rodzice. W 

Polsce staramy się o to by rodzina była postrzegana przez sądy rodzinne jako ta najważniejsza jednostka, a 

i spędzania z nimi czasu. W 
, które w wyniku działań systemu sądownictwa stają się 

ofiarami złego systemu, który zamiast rozwiązywać te problemy doprowadza do ich eskalacji. Ponad 4 mln 

ojca (w 96 % spraw) poprzez 

stosowanie alienacji rodzicielskiej i jej wspieranie przez sądy rodzinne i inne organizacje porządku 

wcielone w życie w sposób niezgodny z 

przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i 

Konsultacyjnych w sprawach rodzinnych i 

dopuszczając do obiegu prawnego opinie 

psychologiczne ośrodków do tego nieuprawnionych. Potwierdzenie naruszenia przepisów konstytucyjnych 
sygn. akt U 6/13. 

biegli psychologowie zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

, wydając opinię nie posiadali pełnej 

onalnych Izb Psychologicznych, bo 

w praworządnym systemie 
w której to uczestniczą najmłodsi 
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– dzieci. W Rzeczypospolitej Polskiej dochodzi do systematycznego naruszania przez sądy rodzinne 

przepisów ustawy zasadniczej jaką jest Konstytucja RP, w której wskazano iż rodzice mają prawo do 

wychowywania własnych dzieci. Tym samym sądy naruszają art. 48 ust. 2 Konstytucji RP w związku z 

Konwencją Praw Dziecka art. 9 ust 3, która została ratyfikowana przez Polskę 25 lat temu.(!)  

  

Wydawane chociażby w sprawach rodzinnych przez sądy postanowienia i wyroki, dotyczące 

małoletnich oraz ich rodziców  tj. władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem są nieobjęte żadnymi realnymi 

sankcjami, które by to doprowadzały do skutecznego ich wyegzekwowania. Przykładem są orzeczenia o 

kontaktach z dzieckiem, których to nie da się w efekcie skutecznie wyegzekwować przez kilka a nawet 
kilkanaście lat. 

 

Dlatego też zwracamy się z prośbą o pomoc i podjęcie jakichkolwiek skutecznych działań przez 

Wysoką Izbę, bo czujemy się w praworządnym systemie prawnym OBYWATELAMI DRUGIEJ KATEGORII A 

NASZE DZIECI STAJĄ SIĘ SIEROTAMI. 

 Pomimo, iż drugi rodzic ŻYJE jest on marginalizowany i lekceważony przez władze wykonawczą 

oraz ustawodawczą a sprowadzany wyłącznie do roli osoby, który ma finansować rodzica 

pierwszoplanowego pod przykrywką świadczeń alimentacyjnych. Jednocześnie ustalanie wysokości 

alimentów przez sądy w sposób dowolny i w oderwaniu od możliwości zarobkowych rodzica i realnych 

potrzeb dzieci doprowadza do ruiny finansowej dyskryminowanego rodzica i pozbawia dzieci pomocy  
tego rodzica w przyszłości. Jest też przyczyną dramatów rodzinnych a nawet samobójstw zdesperowanych 

rodziców. 

Wyjaśniając Wysokiej Izbie postulaty kierowane przez Stowarzyszenie wnosimy o zainteresowanie 

się w sposób poważny tymi istotnymi problemami życia rodzinnego, których ofiarami padają dzieci oraz 

ich rodzice.  

Mamy nadzieję, że nasz wniosek oraz petycja zostaną potraktowane w sposób pilny i w 

jakikolwiek sposób zauważone przez tak szanowaną Wysoką Izbę. 

Wnosimy o wyznaczenie miejsca oraz terminu spotkania z Wysoką Izbą bądź jej przedstawicielami 

w celu wspólnego wypracowania należytych rozwiązań, które zapobiegną dalszym dramatom rodzinnym. 

 
Chcemy być traktowani jak obywatele Unii Europejskiej a nasze dzieci są jej przyszłością.  

 

 

  

Z poważaniem 

 

 


