
Należy też dodać obligatoryjne wysłuchanie dziecka w sądzie, grzywny na FA zamiast do 

kieszeni ojców, zakaz opieki naprzemiennej jeśli występowała przemoc w rodzinie. Bardzo 

ważne i potrzebne są proponowane zmiany w druku 550, należy jeszcze dodać penalizację 

przemocy poseparacyjnej, szkolenia dla sędziów z psychologii klinicznej i zaburzeń, 

psychopatii, socjopatii, narcyzmu, technik manipulacji, zakazać kontaktu sprawcom 

przemocy. Najwyższy czas na UPODMIOTOWIENIE DZIECKA w postępowaniach 

okołorozwodowych i tym samym uściślenie terminu "dobra dziecka". + Ustawodawca ściśle 

wiąże dobro dziecka z art. 72 ust 3 konstytucji RP, czyli OBLIGATORYJNYM 

WYSŁUCHANIEM DZIECKA PRZEZ SĄD w dotyczących go postępowaniach 

i uwzględnieniem jego stanowiska. To wyraźny sygnał dla sądów, często pomijających, 

unieważniających i wyciszających głos dziecka. + Lansowana wszelkimi środkami nacisku 

przez stowarzyszenia proojcowskie opieka naprzemienna nie mogłaby być stosowana, gdy 

w rodzinie dochodziło do przemocy. Ustawodawca podkreśla, że wykonywanie władzy 

i kontaktów nie może zagrażać zdrowiu i życiu ofiar przemocy. Zmiana, która jak wierzymy 

spowoduje, że nigdy więcej nie dojdzie do okaleczenia lub morderstwa dziecka lub matki 

podczas zagrażających przymusowych kontaktów. + zaskarzżone do TK grzywny za rzekome 

utrudnianie lub niewłaściwe wywiązywanie się dzieci z kontaktów przekazywane mają być na 

fundusz alimentacyjny (a nie jak teraz do prywatnej kieszeni ojca). To zakończy obecnie 

istniejący na szeroką skalę proceder pieniactwa sądowego oraz odzyskiwania alimentów lub 

zarabiania na grzywnach przez ojców dłużników alimentacyjnych, kosztem bytu dzieci. Ta 

drobna zmiana odciąży także znacząco sądy. + Kolejną długo oczekiwaną zmianą jest 

wprowadzenie szkoleń sędziów, prokuratorów oraz asesorów z zakresu zjawiska przemocy w 

rodzinie. - W projekcie naszym zdaniem prócz kwestii opieki naprzemiennej zabrakło 

uściślenia kwestii przekazywania wyłącznej pieczy przemocowym ojcom (bo do takich 

absurdów także obecnie dochodzi), podkreślenia kwestii przemocy poseparacyjnej oraz 

wprowadzenia w zakres szkoleń sędziów, prokuratorów i asesorów tematyki podstaw 

psychologii dziecka i przemocy poseparacyjnej. My matki, jesteśmy wdzięczne za incjatywę 

senator Magdaleny Kochan oraz senatora Jana Filipa Libickiego.  
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