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  Panie Prezydencie, jako reprezentanci 1523 ojców, ale 

sądy rodzinne,  składamy na Pani ręce petycję wnosimy o:

 

1. Wprowadzenie obowiązkowej opieki naprzemiennej

(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszeg

rozstaniu rodziców. 

2. Wprowadzenia obowiązku powrotu dziecka

je razem. 

3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących separacji bądź 

rozwodów rodziców w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w całości w ciągu 3 miesięcy. 

4. Odsunięcie ośrodków RODK 

rodzicami, jako że ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i działają w tym zakresi

5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, zamiast 

obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych którzy się rozwiedli. 

Wyłączenie sędziów którzy pochodzą z rodzin niepełn

6. Wprowadzenia przepisu określającego możliwość ograniczenia praw rodzicielskich jednego bądź obojga 

rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagrożenia dla dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem 
prawomocnym stwierdzającym takie zagrożenie

7. Wprowadzenia przepisu nakazującego świadczenie alimentów tylko i wyłącznie tym rodzicom, którzy 

odmówią opieki nad dzieckiem –

funduszu alimentacyjnego (na dziś

8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy deklarują chęć 

opieki naprzemiennej.  

9. Wypuszczenia z więzień ojców odizolowanych za niealimentację 

z automatu tym którzy zadeklarują chęć opieki naprzemiennej. 

10. Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za niealimentację.

11. Usunięcie z ustawy KRIO art. 28 i art. 58 i 60 i 107 z KC art 26! 
12. Ustalenie tabeli alimentacyjnej jak w angli 15% zarobków dla 1 dziecka i 20%max dla więcej dzieci

13. ustalenie alimentów tylko dla tego rodzic

14.Żądamy rekompensaty w tej formie że będziemy się opiekować sa

izolowani 

15. Wprowadzenie obowiązkowych badań DNA po urodzeniu dziecka

16. Przewalutowania kredytów we Franku na Złotówki po kursie 2,20, pozostawienie oprocentowania z 

umowy 
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Petycja 

jako reprezentanci 1523 ojców, ale 4 588 575 pozbawionych jednego rodzica przez 

składamy na Pani ręce petycję wnosimy o: 

obowiązkowej opieki naprzemiennej w przypadku rozstania rodziców 

(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszeg

obowiązku powrotu dziecka do miejscowości zamieszkania gdzie rodzice wychowywali 

3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących separacji bądź 

w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w całości w ciągu 3 miesięcy. 

 od badań nad małoletnimi – dziećmi rodziców rozchodzących się i ich 

rodzicami, jako że ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i działają w tym zakresi

5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, zamiast 

obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych którzy się rozwiedli. 

Wyłączenie sędziów którzy pochodzą z rodzin niepełnych i którzy nie mają dzieci. 

6. Wprowadzenia przepisu określającego możliwość ograniczenia praw rodzicielskich jednego bądź obojga 

rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagrożenia dla dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem 
cym takie zagrożenie 

7. Wprowadzenia przepisu nakazującego świadczenie alimentów tylko i wyłącznie tym rodzicom, którzy 

– przy zastosowaniu zasady o płatności kwoty ustalonej w aktualnej tabeli 

funduszu alimentacyjnego (na dziś jest to kwota ~500 złotych miesięcznie).  

8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy deklarują chęć 

9. Wypuszczenia z więzień ojców odizolowanych za niealimentację – przywrócenie im praw rod

z automatu tym którzy zadeklarują chęć opieki naprzemiennej.  

10. Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za niealimentację.

11. Usunięcie z ustawy KRIO art. 28 i art. 58 i 60 i 107 z KC art 26! - to całe zło naszego ust
12. Ustalenie tabeli alimentacyjnej jak w angli 15% zarobków dla 1 dziecka i 20%max dla więcej dzieci

13. ustalenie alimentów tylko dla tego rodzica który nie chce się opiekować dziećmi

14.Żądamy rekompensaty w tej formie że będziemy się opiekować sami dziećmi tyle czasu ile byliśmy 

15. Wprowadzenie obowiązkowych badań DNA po urodzeniu dziecka 

16. Przewalutowania kredytów we Franku na Złotówki po kursie 2,20, pozostawienie oprocentowania z 
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pozbawionych jednego rodzica przez 

w przypadku rozstania rodziców  

(np. separacji bądź rozwodu) , jako zabezpieczenia i jako ostatecznego najlepszego rozwiązania po 

do miejscowości zamieszkania gdzie rodzice wychowywali 

3. Wprowadzenie przepisu regulującego rozpatrywanie spraw sądowych dotyczących separacji bądź 

w ciągu 2 tygodni, a rozpraw z tym związanych w całości w ciągu 3 miesięcy.  

dziećmi rodziców rozchodzących się i ich 

rodzicami, jako że ośrodki te nie są do tego kwalifikowane i działają w tym zakresie bezprawnie.  

5. Wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych, to jest składów: sędzia i sędzina, zamiast  

obecnych: sędzina (sędzia) i ławnicy, Wyłączenie sędziów ze spraw rodzinnych którzy się rozwiedli. 

ych i którzy nie mają dzieci.  

6. Wprowadzenia przepisu określającego możliwość ograniczenia praw rodzicielskich jednego bądź obojga 

rodziców tylko w drastycznych przypadkach zagrożenia dla dziecka, tylko dla osób skazanych wyrokiem 

7. Wprowadzenia przepisu nakazującego świadczenie alimentów tylko i wyłącznie tym rodzicom, którzy 

przy zastosowaniu zasady o płatności kwoty ustalonej w aktualnej tabeli 

8. Umorzenia wszelkich długów alimentacyjnych powstałych do tej pory rodzicom którzy deklarują chęć 

przywrócenie im praw rodzicielskich 

10. Usunięcie regulacji ustawowej mówiącej o odbieraniu prawa jazdy za niealimentację. 

to całe zło naszego ustroju  
12. Ustalenie tabeli alimentacyjnej jak w angli 15% zarobków dla 1 dziecka i 20%max dla więcej dzieci 

który nie chce się opiekować dziećmi 

mi dziećmi tyle czasu ile byliśmy 

16. Przewalutowania kredytów we Franku na Złotówki po kursie 2,20, pozostawienie oprocentowania z 
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17. Żądamy zwolnienia z pracy wszystkich sędziów rodzinnych, wszystkich pracowników "około 

rozwodowych" - kuratorów, pracowników RODK, prokuratorów oraz policjantów którzy odizolowali dzieci 
od ojca 

18. wprowadzenia nieuznania dostarczenia pozwu jeśli pozwany nie odbierze na poczcie (inne drogi 

informacji są w dzisiejszych czasach – telefon, e- mail) 

19. możliwość korespondencji elektronicznej zamiast papierowej 

20 przesyłania wyroków na adres korespondencyjny wraz z uzasadnieniem 

21 Wprowadzenie równych kar za molestowanie jak i fałszywe oskarżenie o molestowanie 

22. prawo do wniesienia pozwu o uznanie bezskuteczności uznania dla ojca 

 (badanie DNA dla ojca nie uznanego za ojca) 

 

 


