
Szanowni Państwo 

 

Po zapoznaniu się z projektem druku senackiego 550 stwierdzam, iż nie rozwiązujecie 

Państwo problemu dzieci i przywileju kontaktu z obojgiem rodziców  w sytuacji okołorozwodowej. 

Otóż Szanowni Państwo Senatorowie nie poruszacie w projekcie zupełnie kwestii: 

1)      Zagwarantowania Dzieciom Rzeczpospolitej Polskiej prawa do wychowania przez oboje 

rodziców w sytuacji ich rozwodu, 

2)      Wprowadzenie opieki równoważnej, równouprawnienia rodzicielskiego, prawa dziecka 

do wychowania przez oboje rodziców po ich rozwodzie, 

3)      Przeciwdziałania przemocy emocjonalno-psychicznej wobec Dzieci poprzez stosowanie 

izolacji Dziecka od jednego z rodziców (blisko 100% przypadków w Polsce dotyczy izolacji 

dziecka od ojca!), 

4)      Zmian Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w zakresie rażącego nie wywiązywania się 

rodzica z wykonywania prawomocnego postanowienia sądu, utrudnianiu Dziecku kontaktu z 

jednym z rodziców co prowadzi do zerwania więzi emocjonalnej na linii Dziecko – 

rodzic.             

Piszę do Państwa jako rodzic, ojciec dwójki dzieci w wieku 12 i 10 lat. Moje dzieci doświadczają 

przemocy psychiczno-emocjonalnej od 2014 roku. Dzieci są ode mnie alienowane poprzez 

utrudnianie fizycznego kontaktu ze mną przez matkę dzieci, niszczenie więzi ze mną jak i moją 

rodziną, nierealizowanie postanowień sądu w zakresie opieki nad dziećmi przez matkę dzieci. 

Bezskuteczny jest artykuł Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Art. 598
15) w zakresie zagrożenia 

grzywną. Od 2019 r. matka dzieci zdecydowała się na ekstremalną alienację naszych dzieci ode mnie 

jak i całej rodzinny ojczystej. Nie widziałem dzieci fizycznie, nie miałem możliwości zobaczyć czy 

usłyszeć w formie mediów komunikatorów internetowych przez 18 miesięcy. W chwili obecnej więzi 

między moimi dziećmi a mną zostały zerwane, moje dzieci potrzebują leczenia psychiatrycznego i 

proszę wierzyć, że matka dzieci do tego nie dopuszcza. A ja, rodzic, ojciec wbrew własnej woli nic nie 

mogę zrobić. Nie ma reakcji instytucji państwowych.  

Wystarczy zapobiec dalszym krzywdom Dzieci wprowadzając zmiany jakie zawiera projekt 

senacki druk 63, który wprowadza równouprawnienie rodzicielskie i przywilej dla dziecka do 

wychowania przez oboje rodziców w sytuacji ich rozstania. 

 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

M. G. 

 


