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PETYCJA - SPRZECIW nad pracami nad drukiem nr 63 Wyrażam swój sprzeciw wobec prac nad drukiem 63. 
Jestem matką samotnie wychowującą 5-letnią córeczkę, pracuję zawodowo, dzięki rodzicom mamy gdzie 
mieszkać. Obecnie nasze życie to poekło, jakie celowo robi nam ojciec mojej Córeczki. Przemoc psychiczna ( 
tego nie widać gołym okiem), liczne sprawy sądowe, liczne fałszywe zawiadamiania na policję, do mopsu itp 
(gdzie tylko ma pomysł) odbiera mojemu dziecku czas beztroskiego i radosnego dzieciństwa. Ojciec nigdy z nami 
nie mieszkał, jest dla niej obcym człowiekiem ale nikogo to nie obchodzi - jest zmuszana do kontaktow a ja 
dodatkowo karana przez sąd grzywnami i zagrożeniem ograniczenia władzy rodzicielskiej! A wszystko w imię 
spełniania roszeń ojca bo znalazłam siłę i odwagę by uwolnić się od przemocowca.  Powodów niechęci dziecka 
do kontaktu z drugim rodzicem może być wiele. Nie zawsze jest to świadome lub nieświadome działanie rodzica 
wiodącego. Według statystyk, większość rodzin w Polsce rozpada się ze względu na przemoc, która może mieć 
formę przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej czy uzależnienia jednego rodzica (od różnych 
używek czy hazardu). Nie zawsze przemoc jest udokumentowana wyrokiem sądu. W większości przypadków nie 
jest. Postępowania prokuratorskie o przemoc w rodzinie są przeważnie umarzane, a przemoc nazywana jest 
"konfliktem" między rodzicami, konfliktem okołorozwodowym, taktyką procesową. Kobiety nie odchodzą od 
dobrych mężów i ojców. Często tkwią w związkach przemocowych ze względu na dobro dzieci, by wychowywały 
się w pełnej rodzinie, lub dlatego że nie potrafią odejść, nie mają na to środków. Matki odchodzą od ojców swoich 
dzieci w sytuacjach granicznych, gdy próg tolerancji przemocy został przekroczony. Dzieci są świadkami tej 
przemocy, zarówno w domu rodzinnym jak i po rozstaniu rodziny. Przemocy stosowanej wobec nich i/lub wobec 
matki. Jak możliwym jest zmuszenie dziecka do wyjścia na spotkanie z przemocowym rodzicem, spędzenia z nim 
weekendu, świąt czy kilku tygodni wakacji? Jest to nie tylko trudne, wręcz niemożliwe. Dziecko nie potrzebuje 
mieć w ręku wyroku sądu stwierdzającego przemoc, by wiedzieć że miała ona miejsce i że zdarzy się ponownie. 
Wymiar sprawiedliwości w Polsce nie wierzy ofiarom. Ofiary zmusza się do kontaktu z przemocowcem, co jest 
wtórną wiktymizacją ofiar. Wprowadzenie kary więzienia dla rodzica, w większości matek, które nie zmuszają 
dzieci, nie wynoszą ich z domu przemocą na spotkanie z przemocowym ojcem, jest absurdem, kolejną przemocą 
tym razem instytucjonalną, która jest wymierzona w matki i w dzieci. Kto miałby zajmować się dziećmi podczas 
gdy matka odbywa karę więzienia? Obecnie w Polsce na rodzica, który niewykonuje kontaktów lub wykonuje je 
niewłaściwie nakładane są grzywny finansowe w kwotach kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie. W 
praktyce ojcowie wykorzystują te kontakty jako dodatkowe, nieopodatkowane źródło dochodu. Pisze o tym Pani 
Joanna Biszewska w artykule w portalu eDziecko. https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,25228561,kary-za-
utrudnianie-kontaktow-z-dziecmi-jednej-kobiecie-komornik.html Uprzejmie proszę o pochylenie się nad 
problemem przemocy w Polsce i zaniechanie krzywdzenia matek i dzieci, zaniechanie karania matek za ochronę 
dzieci i siebie przed przemocą oraz zaprzestanie prac nad drukiem senackim nr 63.  Z wyrazami szacunku, P. S. 
Nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych. 
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