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Szanowny Pan 

Michał Seweryński 

Senator Senatu RP        

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

                                                                                                                

Szanowny Panie Senatorze, 

 

 W związku z mającym się odbyć w dniu 10 stycznia 2017 posiedzeniem Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz rozpatrzeniem petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (PW9-03/16), a w szczególności: 

1. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 58 § 1a i w art. 107 § 2 dodanie zasady ustalania 

zamieszkania i opieki naprzemiennej nad dzieckiem w porównywalnych okresach przez każdego z 

rodziców w przypadku rozstania się rodziców. 

2. w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 126 dodanie § 11oraz w artykule 756
1 
rozszerzenie § 

1 i dodanie § 2 i § 3 modyfikujących sposób zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania 

postępowania sądowego, 

 

mam przyjemność zwrócić się do Pana Senatora, a zarazem Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, o wsparcie szlachetnej idei i możliwości ww. zmian, które bez wątpienia są 

znacząco pozytywne dla szeroko rozumianego dobra polskich dzieci jak i kondycji polskich rodzin. 

 Konieczność tych zmian wydaje się być oczywista wobec ogromu krzywd jakich doświadczają 

dzieci w sądach w sytuacji rozejścia się rodziców. Taka sytuacja – jakże niekorzystna dla każdej polskiej 

rodziny – jest już sama w sobie ogromną traumą i obciążeniem.   

 Dlaczego jeszcze dziecko ma być dodatkowo karane realnym rozłączeniem od jednego z rodziców,              

i brakiem możliwości równoważnego wychowywania i opieki przez oboje rodziców? A tak to się dzieje               

w obecnie istniejącym stanie prawnym. 

 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/petycje/pdf/petycja_ksiega_znaku.pdf
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 Właśnie te krzywdy dzieci skłoniły wiele osób w oddolnej inicjatywie społecznej – rodziców, 

członków rodzin pochodzenia, ale i stowarzyszenia i ruchy społeczne – do podpisania petycji, którą Państwo 

się zajmujecie, i zaproponowania zmian wspomnianych na początku tego pisma. 

 Zmiany te – najogólniej dążące do opieki równoważnej obojga rodziców nad dzieckiem w momencie 

ich rozstania się – mają wprowadzić nadrzędną zasadę tej opieki i władzy obojga rodziców. Nie ma ona być 

orzekana automatycznie, gdyż zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach istnieją obiektywne trudności 

w jej realizowaniu, ale właśnie jako zasada nadrzędna powinna być orzekana tam, gdzie jest to możliwe. 

  

 

 Godność dzieci wymaga, aby było realizowane i respektowane ich prawo do równej miłości obojga 

rodziców, co ma także swoje odniesienia w Konstytucji RP, do realnego wychowywania i rzeczywistej 

obecności rodziców w życiu dziecka i w procesie jego rozwoju, na każdym etapie wiekowym. Dzieciństwo 

jest jedno, szybko mija bezpowrotnie, a to właśnie w nim kształtuje się rdzeń, osobowość, charakter                 

i wartości człowieka. Niezbędna w nim jest obecność ojca i matki,  i godność dziecka do życia w rodzinie,               

z obojgiem swoich rodziców, i to nawet kiedy oni żyją rozłącznie. 

 

 Mając ogromną nadzieję na wsparcie proponowanych zmian przez Pana Senatora, pragniemy 

jednocześnie wskazać, że dnia 12 grudnia 2016 roku zmiany powyższe zostały jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która postanowiła skierować 

petycję do dalszych prac, i że są one jak najbardziej zbieżne z prawodawstwem Unii Europejskiej oraz                       

z  zapisami ratyfikowanych przez Polskę konwencji i umów międzynarodowych, a także zgodne ze 

zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi zachodzącymi w nowoczesnych społeczeństwach 

demokratycznych. 

 

 Jeszcze raz dziękuję Panu Przewodniczącemu za Pańskie poparcie. 

 

Załączam wyrazy szacunku,  

 

Przemysław Piotrowski                                                                                                                                        

Prezes                                                                                                                                                                 
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