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Dotyczy: odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na interpelację Pani Poseł Anny Bańkowskiej
nr 12359.
Bardzo Pani Poseł dziękujemy, za podjęcie tematu zmiany prawa rodzinnego w Sejmie –
wystosowanie interpelacji poselskiej do Ministra Sprawiedliwości.
Jednak z przykrością musimy stwierdzić, Ŝe nie jesteśmy usatysfakcjonowane odpowiedzią
Pana Ministra na interpelację Pani Poseł. UwaŜamy, Ŝe Pan Minister, swoją odpowiedź
ograniczył do pytania nr 3, pomijając pozostałe pytania. Nie jesteśmy równieŜ
usatysfakcjonowane odpowiedzią na pytanie nr 3 cyt: „Jak ministerstwo ocenia
zaproponowane przez forum zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym?”
Cały wywód Ministra Sprawiedliwości dotyczący pieczy naprzemiennej, oparty został na
błędnych załoŜeniach, Ŝe tak orzeczona piecza „słuŜyłoby przede wszystkim zaspokojeniu
ambicji rodziców”. Czy rzeczywiście Pan Minister nie dostrzegł, Ŝe porównywalny udział
obojga rodziców w Ŝyciu ich dzieci, słuŜyć będzie przede wszystkim dobru tych dzieci? Czy
Pan Minister nie zauwaŜył, Ŝe to dzieci mają prawo do niczym nie skrępowanych kontaktów
z obojgiem rodziców, oraz Ŝe piecza naprzemienna rodziców zabezpieczy przede wszystkim
dzieciom to prawo?
OtóŜ zdaniem Forum Matek stosowanie pieczy naprzemiennej, przede wszystkim leŜy
w interesie szeroko pojętego dobra dzieci. Zapewnienie przez prawo, równego udziału
obojga rodziców w Ŝyciu dzieci po rozpadzie rodziny, zapobiegłoby wielu konfliktom między
rodzicami, które to konflikty generuje obecnie obowiązujące prawo i jego stosowanie.
Prawo - które mimo porównywalnych kompetencji wychowawczych obojga rodziców,
wartościuje rodziców wskazując lepszego, który zachowuje pełną władzę rodzicielską
i gorszego, któremu bez uzasadnionej przyczyny tą władzę się ogranicza, tylko dlatego, Ŝe
rodzic z którym dziecko mieszka, odmawia zawarcia jakiegokolwiek porozumienia w kwestii
pieczy i kontaktów z drugim rodzicem – jest w naszej Forum Matek opinii złym prawem,
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krzywdzącym równieŜ dzieci. Jest to stygmatyzowanie rodzica w oczach dzieci
i budzenie przekonania u nich o „niepełnowartościowości” rodzica, które moŜe
utrzymywać się w psychice dziecka i moŜe mieć długotrwałe konsekwencje
w przyszłości.
Wielokrotnie wskazywałyśmy zalety, jakie widzimy w stosowaniu pieczy naprzemiennej, oraz
jakie problemy (które generuje obecny system) ona likwiduje, ale chętnie powtórzymy
jeszcze raz:
•

Oboje rodzice w porównywalnym stopniu będą mieli wpływ na wychowanie dzieci,

•

Skuteczniej będzie chronione prawo dzieci do Ŝycia w bezpieczeństwie materialnym,
psychicznym i emocjonalnym,

•

Dziecko będzie w równym stopniu miało
z rodzeństwem przyrodnim i to obojga stron,

•

Dziecko będzie miało jednakową moŜliwość nieograniczonego i nieskrępowanego
kontaktowania się z rodzinami ojca i matki,

•

Rodzice chętniej będą ze sobą współpracować, mając poczucie, równego udziału
w Ŝyciu dziecka.

•

Nie będzie konieczne obowiązkowe ustalanie alimentów, w wyjątkowych sytuacjach
ustalane byłyby alimenty wyrównawcze,

•

Zlikwiduje problem sądowego ustalanie kontaktów dziecka z dziadkami,

•

Zlikwiduje problem bezpodstawnego i upokarzającego ograniczania władzy
rodzicielskiej jednemu rodzicowi, oraz wszystkich konsekwencji z tym związanych,

•

Zlikwiduje problem ustalania sposobu spędzania przez dziecko wakacji i świąt,
urodzin, uroczystości rodzinnych z kaŜdym z rodziców itp.

•

Ograniczy, bądź zlikwiduje problem wywoŜenia dziecka przez jednego rodzica
(przeprowadzania się) do odległej miejscowości.

moŜliwość

utrzymania

kontaktu

Babcie i dziadkowie ojczyści skupieni w Forum Matek, nie są prawnikami/karnistami, Forum
Matek liczyło na to, Ŝe Ministerstwo Sprawiedliwości posiada odpowiednich fachowców,
którzy potrafią „poprawić” niefortunne sformułowania, a nie tylko wytknąć błędy. Pan Minister
dowodząc, Ŝe zaproponowana przez Forum Matek nowelizacja prawa jest nie do przyjęcia,
nie zaproponował niczego w zamian.
Mimo Ŝe Pan Minister podziela stanowisko Forum Matek stwierdzając: ”Krytyka
obowiązującego stanu prawnego przedstawionego przez Forum Matek uzasadnia
rozwaŜenie zmiany przepisów o władzy rodzicielskiej i wypracowanie nowych rozwiązań”, nie
przedstawił propozycji, czy choćby pomysłu na zmianę tego stanu rzeczy.
W dalszym ciągu oczekujemy na rzetelną odpowiedź Pana Ministra na pozostałe pytania
zawarte w Interpelacji Pani Poseł:
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1. Jakie działania zamierza podjąć resort wobec problemów, które zostały Panu
Ministrowi przedstawione przez Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców?
2. Czy Pan Minister widzi moŜliwość wyeliminowania lub złagodzenia tych problemów?
3. Czy ministerstwo ma własne propozycje zmian ustawowych w tej sprawie i kiedy
zostaną one skierowane do prac parlamentarnych?
Powtarzamy za Panią Poseł : Zmiana tej sytuacji jest potrzebna równieŜ, aby umocnić
więzi rodzinne niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Z wyrazami szacunku
W imieniu całego Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców
bydgoskie babcie ojczyste
Jadwiga Skurzyńska, Anna Gołąbek, Maria Baranowska.

adres do korespondencji:

Anna Gołąbek ul. Duracza 3/10 85-791 Bydgoszcz

tel. 510 260 912 email: anna.g@echoart.pl

Do wiadomości:
Podsekretarz Stanu
Michał Królikowski
Ministerstwo Sprawiedliwości
kontakt@ms.gov.pl
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