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Szanowna Komisjo proszę o zapoznanie się z przedmiotowym pismem . Do dnia 6 kwietnia 

2020 roku Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza 

zbiorą się celem pierwszego czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (cd.) 

(druk senacki nr 63). 

Jako obywatel oraz współautor petycji wielokrotnej na podstawie której powstał projekt 

ustawy senacki ( 776 obecnie senacki druk 63), a także działacz społeczny - popieram 

proponowane zmiany w prawie i proszę w imieniu setek tysięcy dzieci o poparcie tych zmian 

w prawie i w ten sposób zatrzymanie krzywdy przemocy Alienacji Rodzicielskiej. W 2015 roku 

co prawda Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy został znowelizowany, ale nie wpłynęło to na 

poprawę sytuacji dzieci jedynie zmiany w prawie zniosły obligatoryjność ograniczeń władzy 

rodzicielskiej. Jednak fakt posiadania przez rodzica władzy rodzicielskiej czy uregulowanych 

kontaktów nie stanowi w praktyce o tym czy widuje dziecko. OStuż w praktyce dla zwykłego 

obywatela odzyskanie kontaktu z dzieckiem przy obecnym stanie prawnym jest niemożliwe !!! 

Wynika to po pierwsze z linii orzeczniczej Sądów ale i przede wszystkim z braku penalizacji 

alienacji rodzicielskiej w prawie. 

Obecnie, mimo iż ograniczanie kontaktu z bliskimi jest przemocą psychiczną uznaną np. w 

rozporządzeniu niebieska karta i jako taka przemoc w rozumieniu prawa - art 207 kk może i 

powinna być karana, to w praktyce nie ma skazań za tego typu przemoc. Dlatego istnieje 

potrzeba doprecyzowania przepisów krio i kpc jeżeli chodzi o pieczę naprzemienną 

równoważną oraz kk poprzez spenalizowanie przemocy Alienacji Rodzicielskiej. Taka 

przemoc jest również uznawana np. 

przez OZSS Elbląg -opinia numer Oro 352/17 oraz opinia uzupełniająca Oro 352/17 

2.11.2018 

przywołana literatura w opinii to : 

-definicja Alienacji Rodzicielskiej R. Gardnera 2002 roku - później przeformułowana , 

- W Baker A (2013), Perental Alienation, dsm - 5 ,ICD 11; Resonse to Critics. The Journal od 

the American Academy od Psychiatry and the Ław, 41;98-104, także materiały uzyskane na 

szkoleniu przeprowadzonym przez instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. 

Biegli sądowi z Elbląga na powyższym przykładzie uważają, że Alienacja Rodzicielska to 

przemoc, co więcej uczyli się tego na szkoleniach w Krakowie. 



Ja z kolei uważam, że ustawodawca na podstawie art 72 konstytucji RP może i powinien 

ochronić małoletnich przed taką formą przemocy Alienacji rodzicielskiej - o co jeszcze raz 

proszę szanownych członków komisji. 

Natomiast obecne brzmienie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Kodeksu Cywilnego i 

Kodeksu Postępowania Cywilnego jest rożnie rozumiane przez Sądy i np. w Sądzie 

Rejonowym w Turku orzeka się o kontaktach bez noclegu u drugiego rodzica - aż w 80 

procentach przypadków, a w Sądzie dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie - w 50 

procentach przypadków – w załączniku odpowiedź na wniosek informacji publicznej. 

Więc mimo zmian w prawie z 2015 roku prawo dziecka do obojga rodziców w praktyce ma 

raczej charakter iluzoryczny i  dlatego powinno zostać również doprecyzowane. 

To samo dotyczy uregulowania pieczy naprzemiennej możliwej od 2015 roku 

- jest w prawie, ale nie jest stosowana i jako powód jest podawane słowo konflikt. 

Trudno sobie wyobrazić małżeństwo czy związek nieformalny, który rozchodzi się bo jest 

pełna zgoda, takiej zgody nie ma najczęściej !!! Blokowanie dziecku możliwości prawa do 

obojga rodziców wydaje się być nieuzasadnione tylko dlatego, że jeden z rodziców się nie 

zgadza. Dziecko bowiem nie powinno być przedmiotem, a podmiotem postępowania i mieć 

prawo do obojga rodziców bez względu na to, co dzieje się między rodzicami !!!! Takie prawo 

dzieciom zagwarantuje Senacki druk 63. Powyżej przedstawione argumenty są podstawą do 

zmiany obecnych przepisów prawa dlatego proszę wszystkich 

parlamentarzystów  o  zagłosowanie za zmianami w prawie oraz sędziów o poparcie tych 

zmian. 

 

Z poważaniem 

W. P. 

 

w załączniku 

1- statystyki turek 

2- statystyki warszawa 

3- opinia do druk 776 oe – 263 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/4353/plik/oe-263_internet.pdf 

4- str 4,5,6 opini biegłych ozss Elbląg 

5- ostatnia strona opini ozss Elbląg uzupełniającej oro 352/17 

6-odp na wniosek info opieka naprzemienna 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/4353/plik/oe-263_internet.pdf


 

 



 



 



 



 



 



 

 



 


