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Pani Anna Andrzejewska
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości
d.s .Konstytucyjnych Praw Rodziny
Wykonując statutowe uprawnienia Stowarzyszenia FORUM MATEK wnosimy aby Pani
Pełnomocnik spowodowała usuniecie z praktyki niezgodnych z interesem dziecka i rodzica
nieżyciowych, szkodzących dziecku i rodzinie stanowisk Ministerstwa Sprawiedliwości i
Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartych w pismach : MS-DPrC-I-072-9/13/3 z 28 maja
2013 oraz MEN DKOW.WOKO.0401/13/AAS z 21. 10. 2013r. Szkoły i przedszkola nie chcą
ujawniać ojcu informacji o dziecku przebywającemu w tej placówce. Nie chcą wcześniej
wydać dziecka. Odsyłają do sądu. Niektórzy kierownicy placówek żądają nawet od ojca
dowodu ,czy ma prawa rodzicielskie.
Obie instytucje władzy wykonawczej wskazują: MEN -cyt:” w razie nie respektowania przez
jednego z rodziców uprawnień drugiego rodzica, także tych wynikających z orzeczeń
sądowych, może on dochodzić wymuszenia ich przestrzegania przede wszystkim przed
sądem rodzinnym , ponieważ ani MEN ani dyrektorzy szkół czy przedszkoli nie posiadają
kompetencji do rozstrzygania kwestii spornych pomiędzy rodzicami dziecka uczęszczającego
do szkoły czy przedszkola.” To samo dotyczy wydawania przez placówki zdrowia kart
zdrowia dziecka , nie wpuszczania ojca do szpitala, jak dziecko tam się znajdzie, oraz
rehabilitacji. Ministerstwo Sprawiedliwości tak podało: „W razie sporu rodzica na tym tle
każdemu z rodziców przysługuje prawo złożenia wniosku do sądu opiekuńczego o
rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka”. Nie mogą ministrowie zasłaniać się art. 97 k.r.o.
bo on nie dotyczy placówek w których dziecko przebywa. Zanim sąd podejmie
postanowienie –dziecko będzie kaleką lub umrze. Tak dalej być nie może ,żeby takie
stanowiska były sprzeczne z konstytucyjnymi prawami rodzica. Sprawy te są już tak
powszechne i drastyczne, że wymagają wykładni właściwego rozumienia pojęcia istotne
sprawy dziecka . Ojciec nie może przebywać ciągle w sądzie tylko dlatego ,że jest to
widzimisie danej placówki. Wnosimy zatem o spowodowanie wydania pisma okólnego
zobowiązującego te placówki do respektowania woli drugiego rodzica, ponieważ rodzice w
istotnych sprawach dziecka są współuprawnieni na równych zasadach.
Załączamy Pani te pisma do których wnosimy zastrzeżenia.
Janina Fabisiak- Prezes
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