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Dotyczy : pism
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DSO-I-070-73/13 z dnia 12 .09.2013
PANIE MINISTRZE ,
nie trudno zauważyć , iż wolą obecnego składu władzy urzędniczej Departamentu Prawa
Cywilnego oraz Departamentu Sądów i Organizacji resortu wymiaru sprawiedliwości jest nie
tylko utrzymywanie patologii ale jej pogłębianie .
Treść pism tych Departamentów, jakie otrzymało Stowarzyszenie Forum Matek Przeciw
Dyskryminacji Ojców, to już nie polemika z naszymi społecznymi racjami , które się ignoruje
nie dopuszczając do jakiejkolwiek debaty , co do problemów jakie rodzinie stworzyła władza
na zasadzie, że władza wie lepiej co społeczeństwu potrzeba ,to cynizm i kpina z naszych
racji ,które wypowiadamy w imieniu licznego kręgu społeczeństwa.
A zatem o nas bez nas stało się normą , jako realizacja zasady demokratycznego państwa
prawa. Czym się zatem różnimy od państw totalitarnych ? Niczym .
Proszę nam nie pisać o sukcesach wprowadzonych zmian legislacyjnych na miarę potrzeb
społecznych , bo społeczeństwo te rozwiązania postrzega zgoła inaczej .To są rozwiązania
niszczące rodzinę –Polską Rodzinę , to rozwiązania niszczące polskie dzieci i społeczeństwo,
ale podjęte dla stworzenia miejsc pracy szerokiej grupie urzędników , fundacji, psychologów
, mediatorów , pełnomocników , kuratorów i wszelkiego rodzaju doradców .
Szkoda że resort się broni przed właściwym dostrzeżeniem problemów z jakimi się styka
polska rodzina , a jest nim dyskryminacja ojców i osierocanie dzieci .
Proszę nie powoływać się na rozwiązania w zakresie egzekucji kontaktów , bo ta instytucja
nie działa a zatem państwo jest bezsilne , choć z drugiej strony jest władne rozpętać falę
przemocy państwa wobec ojców , angażować nawet policję do ścigania rzekomych
uprowadzeń dzieci odbierania ich ”w szczególności od jego ojca” jak bez żenady wyjaśnia
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Prosimy nie wprowadzać w błąd społeczeństwa ,co do pozytywnych skutków
wprowadzonych zmian w zakresie przemocy, które to rozwiązania nie chronią ofiary
przemocy ,ale dają do ręki narzędzie w formie fałszywych pomówień o gwałty małżeńskie , o
przemoc , osobom nieuczciwym , osobom które wykorzystują te rozwiązania w formie nie
karalnych pomówień ,czy fałszywych oskarżeń w procesach około rozwodowych. Raport
NIK za 2012 rok , jest odpowiedzią jak się przełożyły skutki działań ze strony państwa wobec
rzekomych sprawców przemocy. Powtórzymy zatem za ustaleniami NIK „ nie chronią ofiar
przemocy , dają pole do wykorzystywania w procesach około rozwodowych osobom
nieuczciwym” , zwłaszcza matkom .
Jak zatem resort przeciwdziała temu zjawisku. Uznaje za sukces taką przemoc państwa ,
która idzie nie w tym kierunku co należy .Uczyniono Polskę krajem przemocy państwa wobec
obywatela .Prawa obywateli są nagminne łamane , państwo stało się państwem
totalitarnym i to za wiedzą i wolą urzędników z resortu wymiaru sprawiedliwości.
Powoływanie się na zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2008 r. przyjmujemy za
przejaw braku rozeznania co do ich szkodliwości uregulowań prawnych albo jako przejaw
lekceważenia społeczeństwa. Jak można wprowadzać ograniczanie praw rodzicielskich z
automatu ? Czy prawo do dziecka , jest zabawką w rękach urzędnika czy sędziego , czy to
naturalne prawo człowieka?
Zapisy art. 58 i 107 k.r.o są niekonstytucyjne i szkoda, że eksperci z resortu –sędziowie -tego
nie zauważają choć powinni. Takie prawo jak obecne- szkodzi rodzinie. Państwo zbyt
daleko ingeruje w rodzinę z naruszeniem Konwencji O prawach człowieka i podstawowych
wolności oraz zasad Konstytucji RP.
Nasz społeczny ruch wystąpi z protestem do organizacji międzynarodowych w temacie
łamanie praw człowieka , rodzica przez państwo polskie , skoro brak woli wysłuchania co ma
społeczeństwo do przekazania , jak odczuwa na sobie następstwa narzuconych przez resort
rozwiązań kodeksowych.
Dynamiczny rozwój państwa oczekuje zmian .Polskie rozwiązania obecnie są z rodem z
państw totalitarnych.
Niemal wszystkie państwa ościenne wprowadziły stosowne
nowoczesne rozwiązania , choćby w formie opieki naprzemiennej , Polska
jest tu
„nowoczesnym wyjątkiem ” – jedno gniazdo z matką –ojciec izolowany , zepchnięty do roli
bankomatu.
Jako żart traktujemy działania w kierunku zachęcenia ojców do wychowywania dzieci
rozwiązaniami w formie urlopów tacierzyńskich , a jednocześnie dyskryminujące izolowanie
ojców rozwiązaniami systemowymi, od wpływu na wychowywanie dzieci. To tylko Polsce
mogą być takie pomysły na z zasadzie „ jesteśmy za a nawet przeciw.”
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Co do twierdzeń dotyczących
małżonkami :

zmian

w obszarze stosunków majątkowych między

W innych krajach wprowadzono tabelę alimentacyjną kosztów utrzymania dziecka według
wieku . W Polsce zasady sprowadzają się do uczynienia z ojca bankomatu a jednocześnie
stworzenia przy nagonce na rodzinę -miejsc pracy / kosztem dzieci , rodzin / licznemu
gremium psychologiczno –adwokacko – kuratorsko – mediacyjno - doradczemu , bo jest
konflikt , bo trzeba go wykorzystać , płatnie wzniecać go gdy go nie ma , aby go później
obsłużyć .
Kto bierze obecnie odpowiedzialność za skutki haniebnych zmian wprowadzonych w 2008 r.
do k.r.o?
Proces wykładni doktrynalnej i orzeczniczej trwa i trwać będzie przez następne ćwierć
wieku ,
skoro brak kasacji w sprawach rodzinnych , to wiedza co do skali zjawiska i
dramatów ludzi oraz skutków oddziaływań choćby zmian wprowadzonych w 2008 r. jest
niewielka także z poziomu najwyższej władzy sądowniczej . Odbieramy tą część pism resortu
i powoływane w nich orzeczeń sądów jako” bicie piany ”dla odwrócenia uwagi od meritum
sprawy , celem skierowania jej na niewłaściwy tor .
Zadajemy zatem Panu Ministrowi konkretne pytania , w związku z przesłanym Ministerstwu
Sprawiedliwości projektem zmian prawa rodzinnego :
I. Kiedy odbędzie się debata z udziałem –nie tylko wybranej grupy osób związanych ze
środowiskiem feministycznym -lecz z udziałem przedstawicieli organizacji ojcowskich oraz
naszym jako przedstawicielek rodzin ojcowskich –dyskryminowanych przez prawo i sądy.
Opracowany przez Ministerstwo projekt założeń projektu ustawy kc, k.r.o., kpc, wrpz /o
którym mowa w powołanym piśmie MS/ -nie kieruje uwagi na problemy scalania rodzin.
Jest to następne zakłamanie Ministerstwa.
II. Kiedy zatrzyma Pan falę dyskryminacji ojców i ich rodzin przez prawo /Np. art. 58 i
107/.
III. Kiedy Minister Sprawiedliwości –bez zakłamania –jak to czynili Pana poprzednicyprzyzna, że Program Działania Rządu w sprawie wykonania wyroków ETPCz nie jest
realizowany w Polsce w zakresie:
-przewlekłości postępowań sądowych w sprawach rodzinnych, w kontekście art. 6 ust 1
EKPCz.
-wzmocnienia skuteczności prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem w kontekście art. 8 ust
1 EKPCz.
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My reprezentanci rozbitych rodzin stwierdzamy solidarnie ,że przyjęte w sprawozdaniu za
lata 2008- 2012 dane dotyczące ulepszania prawa i sądowej praktyki krajowej- nie są
wprowadzane, a rodziny są ofiarami naruszenia art. 34 EKPCz. Stwierdzamy, że działania
które skupiły się /wg Sprawozdania/ na rozpowszechnianiu wśród sędziów standardów
EKPCz w zakresie ochrony życia rodzinnego, zwiększenia skuteczności egzekucji postanowień
sądowych dot. kontaktów z dzieckiem- nie są przez sądy realizowane. Sądy rodzinne łamały i
łamią zasady EKPCz, Konwencji Praw Dziecka ,łamią zasady Konstytucji RP. Kiedy Pan to
zmieni?
Czy dopiero ojcowie i ich rodziny mają udowadniać łamanie praw i wskazywać te prawa?
Ojcowie kierują już powszechnie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, widząc
,że w Ministerstwie i sądach również apelacyjnych , nie mogą dochodzić swoich praw.

Otrzymuje Pan Minister Jacek Cichocki/dot. pisma SDT-223(1,6,7/13 JG

Janina Fabisiak Prezes

www.forummatek.pl
biuro@forummatek.pl

Teodozja Strawczyńska-Wiceprezes

Strona 4 z 4

