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Wniosek w trybie art 241 kpa
– O rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów okręgowych i sądów
rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z
opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowych
kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt.
naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach
22 - 23 listopada 2018 r., a które to materiały zostały opublikowane przez
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Działając na podstawie art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168) - zwanej dalej kpa wnoszę o:
1. Rozdystrybuowanie i zobowiązanie do zapoznania się przez sędziów

orzekających w sprawach rodzinnych, biegłych psychologów sądowych i
specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz
zawodowych kuratorów rodzinnych z następującą publikacją:
1.
a. Materiałami z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki

rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22 - 23
listopada 2018 r., a które to materiały zostały opublikowane przez
Rzecznika Praw Obywatelskich – dostępnymi w załączeniu oraz na
stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pod następującym adresem
URL: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzieci-pozostajace-pod-opieka-tylkojednego-z-rodzicow-s%C4%85-w-gorszej-sytuacji
2. Na podstawie art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa wnoszę o

rozpoznanie niniejszego wniosku bez zbędnej zwłoki.
3. Na podstawie art. 244 § 2 kpa wnoszę o powiadomienie mnie na piśmie
listem poleconym o sposobie załatwienia niniejszego wniosku.
Uzasadnienie

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż sędziowie orzekający w sprawach
rodzinnych, specjaliści z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz
zawodowi kuratorzy rodzinny winni być na bieżąco z wiedzą powszechną
dotyczącą materii w której się poruszają, zaś zgodnie z Kodeksem pracy wskazani

pracownicy winni sami dbać o aktualność swojej wiedzy, zaś pracodawca winien
umożliwić podnoszenie wiedzy pracownikom, w tym przez ułatwienie dostępu i
dystrybucję stosownych publikacji naukowych.
Dnia 7 grudnia 2017 roku Sejm RP po raz kolejny dostrzegając krzywdzenie dzieci
w sądach rodzinnych uchwalił po raz kolejny dezyderat w sprawie alienacji
rodzicielskiej, tj. kolejny Dezyderat nr 631 dnia 7 grudnia 2017 roku, w którym
wprost wskazano:
"można wysunąć wnioski, że w praktyce stosowania prawa nic się nie zmienia,
przez co sytuacja wielu rodzin po rozwodzie, a zwłaszcza dzieci, będących
największymi ofiarami dramatu rozwodu, jest w Polsce w dalszym ciągu
TRAGICZNA i – co najgorsze – nie ulega poprawie mimo licznych interwencji."
„Komisja wnioskowała o wprowadzenie takich rozwiązań, jak: upowszechnianie

opieki naprzemiennej w powiązaniu z powszechnie dostępnym i profesjonalnym
wsparciem prawno-motywacyjno-terapeutycznym, odpowiednie programy
edukacyjne dla przyszłych rodziców, pracowników socjalnych, sędziów, biegłych i
kuratorów sądowych, psychologów, mediatorów, policjantów i nauczycieli.”
W tym miejscu przypomnieć wypada treść wcześniejszego Dezyderatu nr 4, który
jednak nie przyniósł zamierzonych efektów.
Dnia 12 maja 2016 roku Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP uchwaliła Dezyderat2
nr 4 w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej.
„Komisja do Spraw Petycji uznaje alienację rodzicielską, czyli ograniczanie czy

pozbawianie dziecka kontaktów i rozwoju więzi z jednym z rodziców – za
szczególnie ważny problem w obszarze polityki społecznej.
Alienacja rodzicielska jest efektem zachowań, występujących najczęściej w wyniku
rozstania się (rozpadu związku – rozwodu) rodziców dziecka. Jednym z elementów
alienacji jest przyznawanie głównej opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, co
zarazem ogranicza kontakt z drugim z rodziców i w efekcie może wywoływać u
dziecka wiele niepożądanych zachowań i zaburzeń. Zerwanie więzi między
dzieckiem a jednym z rodziców jest dla tego dziecka krzywdą.
Każde dziecko dla swego prawidłowego rozwoju ma prawo i potrzebuje dobrej
więzi z obojgiem rodziców.”
Fakt stosowania przemocy wobec dzieci polegającej na izolowaniu i ograniczaniu
dziecku naturalnego prawa do równego wychowania i miłości obojga rodziców
dostrzegł doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka dnia 12 maja 2016 roku
podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji.
Doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka Sędzia Agnieszka Rękas3

„WYKLUCZENIE RODZICIELSKIE w stosunku do dziecka JEST NAJGORSZĄ

KRZYWDĄ , JAKĄ MOŻNA ZROBIĆ DZIECKU, dziecko powinno się
wychowywać, jeżeli nie w pełnej rodzinie, to w pełnej opiece i miłości
rodzicielskiej.”
Prawo do utrzymywania i podtrzymywania więzi pomiędzy osobami bliskimi, w
szczególności gdy jedna z nich jest dzieckiem, jest postrzegane jako podstawowy
element życia prywatnego i rodzinnego. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka4, traktuje działania zmierzające do zerwania więzi pomiędzy
rodzicem a dzieckiem jako naruszenie art. 8 Konwencji z 4 listopada 1950 r. o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Zgodnie z treściami zawartymi w Informatorze dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie5, opracowanymi i publikowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Karcie6 praw osoby
dotkniętej przemocą w rodzinie opracowanej i publikowanej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, przemoc w rodzinie została zdefiniowana w art. 2 pkt 2 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z tą definicją:
„Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub
zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej,
zmuszające Cię do zachowań wbrew Twej woli, w szczególności narażające Cię na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoja godność, nietykalność
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.”
„Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie,
okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i
ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.”
Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że naruszanie naturalnego prawa
dziecka do równej opieki i miłości obojga rodziców jest najgorszą krzywdą jaką
można zrobić dziecku, stanowi wobec dziecka przemoc.
Pragnę ponadto zauważyć, że Rzecznik Praw Dziecka wystąpieniem generalnym z
dnia 21 kwietnia 2017 roku „Prawo dziecka do obojga rodziców - przepisy a
rzeczywistość” – znak GAB.422.5.2017.BS7, skierowanym do Ministra
Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej wskazał:
„alienacja dziecka od jednego z rodziców jest formą przemocy emocjonalnej i

wszelkie zachowania alienacyjne, świadome bądź nieświadome doprowadzają do
zaburzeń osobowościowych, społecznych i rozwojowych dziecka”

oraz dalej Konstytucyjny organ stojący na straży przestrzegania praw dzieci:
„Świadome bądź nieświadome zachowania alienacyjne doprowadzają do zaburzeń

osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka.”
„Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka,

szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku
negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi
zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego
późniejsze - dorosłe – życie.”
„Rzecznik Praw Dziecka podkreślając fundamentalizm prawa dziecka do

wychowania przez oboje rodziców dostrzega potrzebę rozbudowania przyjętych
rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie skuteczniejszej realizacji
postanowień sądowych oraz wzbogacenia mechanizmów pojednawczego
rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami.”
„Izolacja dziecka od jednego z rodziców w sytuacji, gdy jedyną przesłanką takiego

postępowania jest silny konflikt z drugim rodzicem, powinna spotykać się z szybką
i stanowczą reakcją sądu. Jest to bowiem naruszenie odpowiedzialności
rodzicielskiej, zapisanej w obecnie funkcjonujących przepisach jako władza
rodzicielska.”
Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP
w przedmiotowym Dezyderacie nr 4 z dnia 12 maja 2016 roku zwraca uwagę, iż w
związku z krzywdą jaką doświadczają dzieci alienowane od jednego z rodziców,
wskazane jest wystąpienie z odpowiednimi programami do pracowników
socjalnych, sędziów, biegłych i kuratorów, psychologów, mediatorów, nauczycieli i
innych, a w szczególności z programami edukacyjnymi i szkoleniami dla
psychologów w tym zatrudnionych w OZSS, sędziów rodzinnych i kuratorów
rodzinnych.
Pragnę zauważyć, iż w wyniku działań obywateli, Ministerstwo Sprawiedliwości8
pismem z dnia 21 września 2016 roku wysłanym do Prezesów wszystkich Sądów
Apelacyjnych – znak DSRiN-II-055-4/16, oraz Komenda Główna Policji9 pismem
z dnia 29 września 2016 roku – znak EP-2443/16 podjęły stosowne działania w
sprawie rozpowszechnienia Dezyderatu nr 4, a zmierzające do powstrzymania
przemocy wobec dzieci, którą jest alienacja rodzicielska.
W przedmiotowym piśmie z dnia 21 września 2016 roku Ministerstwo
Sprawiedliwości zobowiązało Prezesów Sądów Apelacyjnych do zapoznania z
treścią Dezyderatu nr 4 pracowników opiniodawczych zespołów sądowych
specjalistów, sędziów orzekających w sprawach rodzinnych oraz kuratorów
sądowych.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż samo zapoznanie sędziów, biegłych
psychologów i kuratorów z pojęciem alienacji rodzicielskiej zawartym w
Dezyderacie nr 4 Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP nie jest wystarczającym
działaniem, bowiem koniecznym i uzasadnionym jest nabycie wiedzy, umiejętności
i kompetencji w zakresie zalet jakie niesie dla dobra dziecka opieka naprzemienna,
o której to upowszechnienie wnosili posłowie na Sejm w Dezyderacie nr 4, zaś
obecnie dalej sygnalizują problem krzywdzenia dzieci w kolejnym Dezyderacie nr
63.
25 kwietnia 2019 roku z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował materiały z międzynarodowej
konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w
Strasburgu w dniach 22 - 23 listopada 2018 r.
Konferencja została zorganizowana pod patronatem Sekretarza Generalnego
Rady Europy Thorbjørna Jaglanda. Otworzyła ją Gabriella Battaini-Dragoni,
zastępczyni Sekretarza Generalnego Rady Europy. Podmiotami wspierającymi
konferencję były również: miasto Strasburg, Uniwersytet w Strasburgu oraz
ośrodek Jardin des Sciences.
Celem konferencji było omówienie w jaki sposób systemy wymiaru
sprawiedliwości oraz działania pomocy społecznej uznają, że w życiu dzieci
kluczowe znaczenie ma obecność obojga rodziców, nawet po separacji czy
rozwodzie. Zastanawiano się, dlaczego naprzemienna opieka rodzicielska
wydaje się środkiem zapewniającym przestrzeganie zasad i artykułów
Konwencji ONZ o prawach dziecka. Zasadniczym punktem konferencji było
więc podkreślenie, dlaczego naprzemienna opieka rodzicielska, postrzegana jako
leżąca w nadrzędnym interesie dzieci rodziców żyjących w separacji, jest kwestią
kluczową dla praktyków i decydentów odpowiedzialnych na całym świecie za
dostosowanie prawodawstwa i praktyki do artykułów Konwencji ONZ o prawach
dziecka.
Należy zauważyć, iż w ramach jednych z głównych wniosków konferencji
stwierdzono co następuje:
„Dzieci pozostające pod opieką tylko jednego z rodziców są w gorszej sytuacji

Wyniki badań potwierdzają, że naprzemienna opieka rodzicielska zapewniana
przez rodziców żyjących w separacji korzystnie wpływa na samopoczucie i
zachowanie dzieci. Między nastolatkami, które pozostają pod naprzemienną opieką
rodziców a nastolatkami, które żyją z obojgiem rodziców w rodzinach
dwupokoleniowych nie istnieją istotne różnice pod względem zdrowia fizycznego,
emocji i zachowań społecznych. W przypadku naprzemiennej opieki
rodzicielskiej ani dzieci, ani rodzice nie czują się pokrzywdzeni z powodu
częstych zmian miejsca pobytu dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym, które

pozostają pod równo podzieloną naprzemienną opieką rodziców wykazują tak
samo dobre samopoczucie, jak dzieci z rodzin pełnych. Korzyści z takiego
podziału opieki dotyczą też małych dzieci w wieku poniżej trzech lat.
Niezależnie od skali konfliktu rodziców, poziomu ich wykształcenia czy
dochodów sprawdza się zasada, że jeżeli dziecko nocuje równie często u ojca,
jak u matki, to w młodym wieku dorosłym jego relacje z obojgiem rodziców są
dobre i zrównoważone.
W związku z tym niemowlęta, dzieci i nastolatki, które mieszkają na stałe
tylko z jednym rodzicem, w separacji od drugiego, są w gorszej sytuacji pod
względem zdrowia fizycznego, psychicznego oraz umiejętności społecznych niż
w przypadku innych systemów zamieszkania.
Powinniśmy więc promować zasadę równego podziału fizycznej opieki nad
dzieckiem, zwiększać jej stosowanie w każdym systemie prawnym i promować
ją za pośrednictwem mediów. Naprzemienna opieka rodzicielska w
proporcjach nierównych (np. spędzanie jednej trzeciej czasu z jednym z
rodziców) może stanowić pierwszy krok do równego podziału czasu
spędzanego z każdym z nich.”
Oraz dalej przedstawiono następujące wnioski z przedmiotowej konferencji:
„Zgodnie z artykułami Konwencji ONZ o prawach dziecka Międzynarodowa Rada

ds. Naprzemiennej Opieki Rodzicielskiej wzywa Komitet Praw Dziecka ONZ,
Radę Europy, rządy i stowarzyszenia zawodowe do:











skupienia się na tym, że dzieci rodziców żyjących w separacji lub
rozwiedzionych mają szczególną potrzebę tego, aby znać oboje rodziców
i być przez nich wychowywanym, a także do uznania, że naprzemienna
opieka rodzicielska najlepiej spełnia tę potrzebę;
uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska jest jednym z
podstawowych praw dziecka;
poszanowania opinii dzieci rodziców żyjących w separacji lub
rozwiedzionych na temat preferencji dzieci w zakresie warunków życia po
separacji;
jasnego zdefiniowania i stosowania pojęcia „najlepiej pojęty interes dziecka”
w kontekście separacji rodziców, tak aby rozumienie „najlepszego interesu”
było oparte na dowodach i skoncentrowane na dziecku;
uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska leży w najlepszym
interesie dziecka, ponieważ zachowuje jego relacje z obojgiem rodziców
i zmniejsza konflikty między rodzicami;
zapewnienia - w możliwie najszerszym zakresie - przetrwania i rozwoju
dzieci rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych, a także
podjęcia wszelkich stosownych środków legislacyjnych,
administracyjnych, społecznych i edukacyjnych w celu ochrony tych

dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej,
uszkodzeniami ciała, wykorzystywaniem, zaniedbywaniem, znęcaniem
się lub wykorzystywaniem, w tym przed oddzieleniem od rodzica jako
formą przemocy emocjonalnej i przemocy w rodzinie.”
Wskazać dalej należy stanowisko wyrażone przez doktora nauk psychologicznych
Panią Magdalenę Śniegulską, oraz doktora nauk psychologicznych Panią Barbarę
Arską-Karyłowską, pracowników naukowych Zakładu Psychologii Klinicznej
Dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, które w
kwartalniku Na wokandzie nr 2410 przedstawiły następujące stanowisko:
„Wiele orzeczeń sądów rodzinnych w Polsce opartych jest na mocno utrwalonych

stereotypach dotyczących ról rodzicielskich. Dziecko nadal potrzebuje kontaktu z
obojgiem rodziców, potrzebuje miłości, opieki i wsparcia – zarówno mamy, jak i
taty. Większość badaczy wyraźnie wskazuje, że niezależnie od sprawności
wykonywania rodzicielskich obowiązków przez rodzica, dzieci równie mocno
kochają swoje mamy, co swoich ojców i potrzebują z nimi kontaktu (por. Schaffer,
R.H./2014/ – Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa). W
ocenie dziecka mama i tata są dla niego równie ważni.
Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest z punktu widzenia
dziecka najlepszym rozwiązaniem. Możliwość stałego kontaktu z obojgiem
rodziców to, jak wspomniano wcześniej, jest ze wszech miar korzystne dla rozwoju
dziecka. Tak więc, jeśli to tylko możliwe, warto dążyć do takiego właśnie
rozwiązania.
Sędziowie winni również uwzględniać, że czym innym jest opieka nad dzieckiem
w weekendy, a czym innym towarzyszenie mu w dzień powszedni – wspieranie w
obowiązkach szkolnych, towarzyszenie przy zasypianiu, bycie w smutku i
chorobie, towarzyszenie w zabawach i spotkaniach z przyjaciółmi. Dlatego warto
tak zorganizować opiekę, by każdy z rodziców miał okazję być zarówno „rodzicem
świątecznym”, jak i „rodzicem od spraw codziennych”. W tym kontekście pewnym
rozwiązaniem jest opieka naprzemienna – podział opieki sprawowany przez
rodziców oparty o określoną ilość dni (np. cztery dni mama – poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek; cztery dni tata – piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, itd.) lub
tygodni (np. mama dwa pierwsze tygodnie miesiąca, tata – dwa kolejne).
W polskich warunkach wskazanym byłoby częstsze na etapie sądowym kierowanie
skonfliktowanych małżonków do wykwalifikowanych mediatorów oraz zmiana w
postrzeganiu opieki naprzemiennej, która – wbrew irracjonalnym opiniom wielu
prawników – jest szansą, a nie zagrożeniem, dla prawidłowego psychologicznego
rozwoju dziecka”
Z przykrością należy zauważyć, że Rzecznik Praw Dziecka w dalszym ciągu bije
na alarm w zakresie gwałcenia praw dzieci do wychowania przez oboje rodziców.

Alienacja rodzicielska to PRZEMOC - tak stwierdza kategorycznie Rzecznik Praw
Dziecka11 w ponownym wystąpieniu i ponagleniu12 Ministra Sprawiedliwości - z
dnia 11 grudnia 2017 roku - znak G48.422.5.2017.BS, jak i również Rzecznik Praw
Dziecka stwierdza, że prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców nie jest
obecnie zabezpieczone i respektowane.
"Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy,
mogącą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych
i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja,
sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami
powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec
drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka
i mają ogromny wpływ na jego późniejsze - dorosłe - życie."
"... ponownie zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie
stanowiska wobec sygnalizowanego problemu oraz rozważenie zasadności podjęcia
inicjatywy legislacyjnej na rzecz skuteczniejszego zabezpieczenia prawa dziecka
do obojga rodziców"
Wskazuję ponadto na List otwarty13 prof. Małgorzaty Gersdorf Pierwszej Prezes
Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2017 roku, w którym I Prezes Sądu
Najwyższego zawarła bardzo trafne i słuszne uwagi:
„Ostrzegam przed łamaniem umowy społecznej jaką jest Konstytucja. Jest to

ścieżka nad przepaścią, w którą może spaść cały Naród.”
oraz dalej:
„Proszę Obywatelki i Obywateli, aby czytali polską Konstytucję i wyciągali z niej

wnioski.”
W mojej ocenie brak działań w sytuacji szerzącej się przemocy alienacji
rodzicielskiej, oraz lekceważenia prawa dzieci do wychowania przez oboje
rodziców żyjących w rozłączeniu (art. 58 § 1a, oraz art. 107 § 2 KRiO) może
świadczyć o niewywiązywaniu się przez Rzeczpospolitą Polską, oraz przez
Wymiar Sprawiedliwości z umowy społecznej którą jest Konstytucja, a w
szczególności moim zdaniem dochodzi do systemowego naruszania art. 18
Konstytucji.
Zgodnie z treścią art. 18 Konstytucji RP zawarto następującą umowę społeczną:
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i
rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

„Rodzina w świetle przepisów konstytucyjnych według TK to "każdy trwały
związek dwóch lub więcej osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej
i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także i na
więzach krwi. Rodzina może być pełna, w tym wielodzietna lub niepełna. Rodzina
pełna składa się z dwojga osób dorosłych pozostających we wspólnocie domowej i
związanych więzami uczuciowymi oraz wychowywanego przez nie wspólnego
dziecka (dzieci). Rodzinę niepełną tworzy natomiast jeden dorosły i wychowywane
przez niego dziecko (dzieci)" (orz. TK z 12.4.2011 r., SK 62/08, OTK-A 2011, Nr
3, poz. 22). Ten pogląd TK nie łączy rodziny z małżeństwem, co wynika ze
sformułowań zawartych w art. 18. Ujęcie to jest w istocie analogiczne z regulacją
art. 12 EKPC (por. L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności, t. I, Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010, s.
715).” – tak Art. 18 Konstytucja RP Banaszak 2012, wyd. 2
„Konsekwencją istnienia omawianego artykułu jest stworzenie w ustawodawstwie

zwykłym gwarancji instytucjonalnej dla określonych w tym przepisie wartości.
Istnieje więc prawny obowiązek państwa ustanowienia odpowiednich instytucji
prawnych zapewniających trwałe miejsce małżeństwu, rodzinie, macierzyństwu i
rodzicielstwu w polskim systemie prawnym. Przepis ten nakazuje więc
"podejmowanie przez państwo takich działań, które umacniają więzi między
osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i
dziećmi oraz między małżonkami" (wyr. TK z: 18.5.2005 r., K 16/04, OTK-A
2005, Nr 5, poz. 51; 4.9.2007 r., P 19/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 94 oraz
25.7.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 85; w doktrynie tak Banaszak,
Konstytucja, 2012, art. 18, Nb 7).” – tak komentarz Art. 18 Konstytucja RP red.
Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak
„W orzecznictwie TK zauważono, że realizacja prawa do ochrony życia rodzinnego

zakłada harmonijne ukształtowanie stosunków rodzinnych dla dobra wszystkich jej
członków, przy szczególnym uwzględnieniu dobra dziecka jako wartości o
podstawowym znaczeniu konstytucyjnym. Prawna ochrona życia rodzinnego
powinna więc "stwarzać optymalne warunki dla rozwoju dziecka pod pieczą
rodziców" (zob. wyr. TK z 16.7.2007 r., SK 61/06, OTK-A 2007, Nr 7, poz. 77).” –
tak komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak
„z wyrażonej w art. 18 zasady ochrony i opieki rodziny i rodzicielstwa oraz zasad

wyrażonych w Preambule wynika zakaz nieuzasadnionej ingerencji państwa w
prawa rodzicielskie.” - tak komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek
2016, wyd. 1/Borysiak
Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, iż rodzice żyjący w rozłączeniu tworzą
ze swoimi dziećmi rodzinę zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, zatem te rodziny
zasługują na ochronę ze strony Państwa Polskiego, a w szczególności przepis ten
nakazuje więc "podejmowanie przez państwo takich działań, które umacniają więzi
między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między

rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami" (wyr. TK z: 18.5.2005 r., K 16/04,
OTK-A 2005, Nr 5, poz. 51; 4.9.2007 r., P 19/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 94 oraz
25.7.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 85; w doktrynie tak Banaszak,
Konstytucja, 2012, art. 18, Nb 7).” – tak komentarz Art. 18 Konstytucja RP red.
Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak
W tym stanie rzeczy uważam, że rozdystrybuowanie wśród sędziów z sądów
okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych,
specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz
zawodowych kuratorów rodzinnych materiałów z międzynarodowej konferencji nt.
naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22 23 listopada 2018 r., a które to materiały zostały opublikowane przez Rzecznika
Praw Obywatelskich – jest minimalnym krokiem który może podjąć Prezes Sądu, a
w celu uwrażliwienia sędziów z sądów okręgowych i sądów rejonowych
orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistów z opiniodawczych zespołów
sądowych specjalistów, oraz zawodowych kuratorów rodzinnych na szerzącą się
patologię przemocy alienacji rodzicielskiej, jak i również w celu posiadania przez
te osoby realnej wiedzy wskazującej na zalety opieki naprzemiennej, która to
opieka naprzemienna jest urzeczywistnieniem prawa dziecka do wychowania przez
oboje rodziców określonym w art. 58 § 1a, oraz 107 § 2 KRiO.
Mając na względzie ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską Konwencją o
Prawach Dziecka (przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 20 listopada 1989 r.) (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526.), pozytywne
rozpatrzenie niniejszego wniosku będzie stanowić wywiązanie się przez
Rzeczpospolitą Polską z zapisów ratyfikowanej Konwencji, a w szczególności art.
3, oraz art. 19 przedmiotowej Konwencji.
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