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SENACKA KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA
PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

PETYCJA
Szanowny Panie Przewodniczący , Szanowna Komisjo
1. Prosimy jako przedstawicielki środowisk pokrzywdzonych przez obecny
system -środowisk ojców i rodzin ojców o rozpatrzenie naszej Petycji i
umożliwienie nam udziału w jednym z posiedzeń Senackiej Komisji Praw
Człowieka Praworządności i Petycji
na którym wykażemy, iż obecne
rozwiązania systemowe przyczyniają się do łamania praw człowieka ojca ,
dziecka i rodziny , do rozbijania rodzin , do
wzrostu ilości dzieci
pozamałżeńskich .
2. Na bazie przesłanych Komisji materiałów , prosimy o zainicjowanie
zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym, zmianę obecnych rozwiązań
systemowych , które wyeliminują stosowanie przez sądy rodzinne narzędzi
służących do segregacji rodziców, do dzielenie ich na gorszych i lepszych , do ich
poniżania przy stosowaniu metod RODK - które nie mają oparcia w nauce a
bardziej przypominają czary .
PETYCJA
Prosimy potraktować nasze
obywatelskie
wystąpienie jako wyraz
desperacji ludzkiej wynikłej z bezsilności wobec złych przepisów, wobec
urzędniczej znieczulicy w nadziei na zmianę .
Stosowane
rozwiązania
prawne
oddziaływają także negatywnie na
społeczeństwo i mają wpływ na zmniejszenie się ilości zawieranych związków
małżeńskich , na
spadek ilości urodzeń , na wzrost ilości dzieci
pozamałżeńskich. . Zawarcie małżeństwa i urodzenie dziecka jest obecnie
obciążone dużym ryzykiem , ponieważ wobec rozpadu związku nie można
uzyskać z nikąd pomocy a w miejsce pomocy obywatel jest zdany na
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przechodzenie przez piekło ocen i badań RODK przez ograniczanie mu bez
powodu praw a tylko dlatego ,że się stara pomóc dziecku .
Jak wynika w danych GUS za 2011 r. co piąte dziecko rodzi się jako nieślubne ,
w niektórych województwach ( warmińsko- pomorskim ) ten wskaźnik wynosi
38% . Młodzi ludzie opowiadają się przeciw wchodzeniom w związki z obawy
przed problemami wynikającymi z systemu .
Na obecnych systemowych rozwiązaniach cierpią dzieci , bo się ich czyni
półsierotami społecznymi zabierając im systemowo ojców , cierpią ojcowie
których system odsuwa od ich własnych dzieci i cierpimy my rodziny , którym
zabrania się spotykać wnuków , cierpi całe społeczeństwo .
Zarzucamy państwu zbyt daleko idącą ingerencje w rodzinę tymi
wszelkimi ograniczeniami i ocenami człowieka ,odsuwania go od własnego
dziecka , bez jednoczesnego brania odpowiedzialności za następstwa takich
unormowań systemowych .
W licznym pismach podajemy dane statystyczne o ilości półsierot w kraju
których system wyprodukował - milion pięćset jedenaście tysięcy- (według
wskazań GUS za 2007 rok sierot ) .Tylko 4 % ojców ma powierzaną przez sądy
pieczę nad dzieckiem .
Nie jest prawdą, że ojcowie nie garną się do wychowywania swoich dzieci jak
się to kłamliwie usiłuje przedstawić , jest prawdą że system prawa rodzinnego
i opinie RODK im to uniemożliwiają.
Wprowadzone w 2008 r. zmiany do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ,
do art. 58 i 107 spowodowały drastyczne pogorszenie sytuacji dzieci , ojców i
rodzin .
Przywieziono ze Stanów Zjednoczonych rozwiązanie w postaci planu
wychowawczego i wkomponowano je do naszych rodzimych uprzedzeń do
ojców , co spowodowało iż zadziałał system który pozbawia dzieci ojców .
Poprzez kult matki nie widzi się żadnej roli ojca w procesie wychowawczym
dziecka .
Uzależnia się pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom od
zawarcia porozumienia zwanego planem wychowawczym , brak porozumienia
skutkuje ograniczeniem władzy drugiemu rodzicowi co nie trudno zgadnąć
któremu . OJCU!
To ojciec jest ofiarą tych unormowań , to ojcowie są traktowani jako ci jedynie
do płacenia alimentów , to ojcowie są alienowani od swoich dzieci dzięki
przyzwoleniom systemu –bezkarnego alienowania dziecka zwykle przez matki ,
Dzieci acz nader często są wychowywane w duchu wrogości do drugiego
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rodzica a to się wiąże przyzwoleniem państwa na takie stosowanie przemocy
emocjonalnej wobec dziecka .
Szkodliwość zjawiska alienacji rodzicielskiej została dostrzeżone przez
inne kraje , które wypowiedziały walkę z nim nawet w formie uchwaleń spec
ustaw( przykład Brazylia ).
W polskich systemie działa system ,który to zjawisko tworzy i utrwala.
Wprowadzono do systemu instytucje tzw. „biegłych” zatrudnionych w
RODK- , którzy biegłymi sądowymi nie są .
Wyposażono ich w instrumenty do szkodzenia ludziom za pomocą wydanych
przez Ministerstwo Sprawiedliwości standardów ocen człowieka .
To szowinistyczne praktyki , które sortują ludzi i dzielą ich według tabelek i
wzorów na gorszych i lepszych . Wypracowuje się zatem wzór człowieka, który
może albo nie może być ojcem i to w sytuacji gdy dziecko jest już na świecie .
Prowadzone są bezprawnie badania także w oparciu o badanie jego
podświadomość , intencję i czy intuicję . Nikomu ta grupa segregatorów ludzi
zatrudnionych w RODK w ilości około 1000 osób merytorycznie nie podlega,
choć państwo na ich utrzymanie wydaje ponad 50 milionów złotych rocznie .
Skarga złożona na taką osobę do Komisji Nadzoru Pedagogicznego przy Prezesie
Sądu Okręgowego rozpatruje ona sama albo otrzymuje pismo skarżący z
Ministerstwa Sprawiedliwości ,że ci tzw. biegli „dokonują ustaleń w
wewnętrznym myślowym procesie przetwarzania danych , nie wymagającym
protokołowania ”.
Ta grupa osób działa -wydaje opinię w sytuacji konfliktu interesów , bo
z racji zatrudnienia w resorcie wykonuje zadana w formie podanych im przez
pracodawcę standardów . Gdzie tu zatem są zachowane zasady obiektywizmu
jakimi powinien się kierować magister psycholog i pedagog.
Stosowane przez nich metody nie mają oparcia naukowego a testy plam
atramentowych ubliżają państwu , które dopuszcza aby takimi metodami
ubliżać i niszczyć człowieka (testami Rorschacha ).
Nasze zastrzeżenia podzieliła Prokuratura Generalna – w piśmie Biura
Spraw Konstytucyjnych z dnia 12 .10.2012 r. .Pomimo tego jest brak
jakiejkolwiek reakcji czynników rządowych na wykazane nieprawidłowości .
Mamy mnóstwo opinii kuriozalnych , wydanych przez te ośrodki . Opinie
te częstokroć łamią komuś życie a regułą jest że odsuwają ojców od procesu
wychowawczego .
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Nadano tym funkcjonariuszom publicznym status nieomylności ,
uczyniono ich wyjętymi od ocen , od ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności za nadużycia , nierzetelności czy fałszerstwa .
Nikt ich kwalifikacji nie weryfikuje , nikt ich nie certyfikuje , nikomu
merytorycznie nie podlegają .
Choć działają bezprawnie są najwyższymi sędziami także dla samych
sądów , które ich niejednokrotnie absurdalne opinie przepisują do orzeczeń .
Sądy apelacyjne uznają orzeczenia sądów I Instancji wydane z uwzględnieniem
takich opinii jako ustalenia własne i sprawa się zamyka szukającego w sądzie
pomocy człowieka .Kasacji brak . Opinie inne choćby wydane przez osobę z
tytułem naukowym są traktowane przez sądy jako prywatne bez mocy
dowodowej .
Wystąpieniami do władz
wykazujemy bezprawność działań tych
ośrodków / RODK/, wskazujemy złe rozwiązania godzące w człowieka ,w jego
godność co jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawa
Pomówienia o molestowanie dzieci lub ostatnio gwałty – stały się plagą
społeczną!!! Są bezkarne!
Każdy człowiek ma zagwarantowaną Konstytucją ochronę prawną , nie
mają jej pomimo zapisów Konstytucji i Konwencji o Prawach Człowieka
ojcowie i my jako rodziny ojców .Nie mają jej pomimo przepisów i szafowaną
zasadą dobra dziecka – dzieci .
System godzi w naturalne prawa człowieka , prawo do bycia
odpowiedzialnym ojca . Nie można wychowywać swojego dziecka , jak się ma
ograniczoną władzę rodzicielską , co zwykle jest jej pozbawieniem .
Wymaga rozważenia jakim celom mają służyć takie regulacje o
ograniczaniu praw jak nie poniżaniu bez powodu człowieka , czemu mają
służyć oprócz wygody dla sądów i rozmydlania odpowiedzialności wszelkie
podziały i segregacje człowieka według przyjętego klucza , czy człowiek to
przedmiot ten lepszy i gorszy , brakuje tylko instrukcji jego obsługi ? jak się ma
na tle tych unormowań prawo człowieka do szacunku , do godności , prawo
do równego traktowania przewidziane art. 2, 32, 33 , 48 Konstytucji !
My jako rodziny też nie widujemy swoich wnuków , bo system nam
uniemożliwia, system który rozbija rodziny .
Domagamy się zaprzestania praktyk stosowania podziału ludzi na tych
gorszych i lepszych ,bo wszyscy mają równe prawa , domagamy się
zlikwidowania raz na zawsze narzędzi do uprawiania segregacji ludzi , ojców ,
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nas w drodze likwidacji RODK. Społeczeństwo już dłużej nie może znosić
upokorzeń.
Prosimy Senacką Komisję Praw Człowieka o zainteresowanie się naszym
obywatelskim wystąpieniem i umożliwienie nam przedstawienia problemu
bezpośrednio na posiedzeniu Komisji .
Zał.

1. Projekt zmian prawa - złożony w Komisjach Kodyfikacyjnych
2.Wystąpienie do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
3.Pismo Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej
z dnia 12.10. 2012 r. Nr PGVIIITKW 38/12.
4.Testy Rorschacha .

FORUM MATEK walczące o prawa dzieci:
Janina Fabisiak/ Teodozja Strawczyńska / Alina Śliwińska/Anna
Gołąbek/JadwigaSkurzyńska /Maria Szczepańska /Wanda Żabowska / Maria
Baranowska / Irena Ziniewiecz- Gryka/Iza Bieńkowska / Wiktor Waligóra / Jerzy
Liszka / Roman Fabisiak ./Krzysztof Skurzyński/ Nina Milanowska/Marianna
Galek/Ilona Dziełak/Halina Grzesiak/Wojciech Grzesiak/.
Przy wsparciu organizacji ojcowskich .
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