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Sygnatura
akt Sądu Okręgowego w _________ _ Wydziału Cywilnego
Rodzinnego: X Ca ___/__
Sygnatura akt Sądu Rejonowego w ____________ _ Wydziału Rodzinnego i
Nieletnich: _ Nsm ___/__

Sąd Okręgowy w __________
_ Wydział Cywilny Rodzinny
Sekcja Odwoławcza
__ ________, ul. ________ __

Wnioskodawca: ___________
ul._________ __;

___________,

zam.

_____

______,

Uczestnik postępowania: ___________;
Interwenient uboczny / Przedstawiciel społeczny / Pełnomocnik dziecka /
Amicus curiae: Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka realizująca działalność
pożytku publicznego, 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29

Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka przedstawia opinię dotyczącą
sytuacji rodzinnej i opiekuńczej małoletniego Patryka ___________ wraz
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z wnioskami i zaleceniami dla sądu w zakresie orzecznictwa i wnosi o
włączenie jej w poczet dowodów.

OPINIA Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dotyczącą
sytuacji
rodzinnej
i opiekuńczej małoletniego
Patryka
___________ wraz z zaleceniami dla sądu w zakresie
orzecznictwa a także zaleceniami w zakresie kierunków opieki
psychologicznej nad Patrykiem i osobami dorosłymi które się
nim zajmują

Podstawa prawna przygotowania i przedłożenia opinii:
Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka powstała w latach 90-tych i została
zarejestrowana w listopadzie 2009 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie w Wydziale XII Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego celem przeciwdziałania negatywnym skutkom opinii wystawianych
przez opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych (OZSS dawniej RODK) które
funkcjonują przy sądach okręgowych i generują patologię alienacji
rodzicielskiej. W rekordowo krótkim czasie, na skalę ogólnopolską, uzyskała
status organizacji pożytku publicznego. Już na początku maja 2010 roku, a
zwykle – aby taki status uzyskać - trzeba przez co najmniej dwa lata prowadzić
działalność zgodną z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Oznacza to, że sąd rejestrowy uznał wysoki priorytet celów statutowych
Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka w zakresie przeciwdziałania patologii
przemocy na tle alienacji rodzicielskiej generowanej przez opinie rodzicielskich
ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, nazywanych obecnie opiniodawczymi
zespołami specjalistów sądowych przy sądach okręgowych.
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Przez alienację rodzicielską rozumiemy zespół działań i zaniechań które
prowadzą do zniszczenia więzi dziecka z osobami bliskimi: Rodzicem z którym
przestało mieszkać, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem czy sąsiadem czy nawet
psem ze strony Rodzica z którym przestało mieszkać lub nigdy nie mieszkało –
jeśli alienacja rodzicielska zaczęła się jeszcze przed jego urodzeniem.
Alienacji rodzicielskiej dopuszczają się osoby fizyczne, na przykład
„matka” dziecka, a także instytucje, takie jak sądy (rodzinne, karne,
penitencjarne), biegli sądowi, policjanci, prokuratorzy itp.
Więzi niszczone przez alienację rodzicielską dzielimy na:
1. więzi prawne, np. ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej
Rodzicowi alienowanemu na wniosek „rodzica” alienującego dlatego „bo syn
nie chce się z nim/z nią spotykać”;
2. więzi emocjonalne (psychiczne), np. wyrugowanie z psychiki dziecka
potrzeby kontaktowania się z Rodzicem alienowanym;
3. więzi fizyczne, np. uniemożliwianie dziecku wspólnego spędzania czasu z
alienowaną od niego drugą połową Rodziny;
4. więzi terytorialne, np.
a) odmawianie alienowanej Babci informacji o aktualnym miejscu zamieszkania
dziecka, szkoły do której uczęszcza, kierunku jego wyjazdu na wakacje;
b) odmawianie Rodzicowi alienowanemu wstępu do mieszkania w którym
dziecko.

Osoby badane:
Patryk ___________, 11 lat, uczeń 5 klasy Szkoły Podstawowej nr ___
w__________. W okresie od 1 lipca 2010 do 31 sierpnia 2017 roku mieszkał
wspólnie z ojcem i jego rodziną, a od 7 miesięcy zamieszkuje w domu matki.
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Paweł ___________ - ojciec małoletniego, lat 38, żonaty, wykształcenie wyższe
– telekomunikacja cyfrowa oraz informatyka. Prowadzi własną działalność
gospodarczą. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu. Uczęszcza regularnie do
psychologa w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w ____________ na
konsultacje. Mieszka w ____________, przy ulicy _________ __. Deklaruje
dochód średniomiesięczny około 3200 złotych netto.

____________ ___________ - druga mama (macocha) małoletniego Patryka
___________ego; żona Pawła ___________, lat 36, wykształcenie wyższe socjologia, ekonomia. Aktualnie nie pracuje, nie pali papierów, nie pije alkoholu.
Uczęszcza do psychologa w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w
____________ na konsultacje. Obecnie nie pracuje, opiekuje się dziećmi.

Dominika ______, 4 lata, jej ojcem jest uczestnik Paweł ___________ a matką
jego obecna żona _____________ _____________, uczęszcza do przedszkola
w ____________.

Marysia ________, 8 lat, uczennica 3 klasy Szkoły Podstawowej nr ___ w
____________. Jej matką jest __________ ________a ojcem ____
________.
_____ _________ - ojciec Marysi _____________, lat 43, pozostaje w
związku, z którego posiada 3 letniego syna Jasia. Mieszka z obecną partnerką w
okolicach _________. Wykształcenie średnie. Obecnie pracuje jako kierowca,
często widuje się z córką;
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______________ ______________- uczestniczka – matka małoletniego
Patryka _________, lat 40, zamężna, wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Prowadzi własną działalność gospodarczą – (…) w mieszkaniu, w którym mieszka
wraz z Patrykiem. W marcu 2017 roku deklarowała średniomiesięczny dochód na
poziomie ____ złotych netto. W styczniu 2017 oraz począwszy od lipca 2017 nie
uiszcza zasądzonych alimentów na rzecz Patryka w wysokości 300 złotych
miesięcznie. Mieszka w_________, przy ulicy _____________ ___.

Zastosowane metody i techniki badawcze:

Metody badawcze stosowane przez opiniodawcze zespoły specjalistów
sądowych przy sądach okręgowych są nieprzydatne do badania rodzin
dotkniętych problemem alienacji rodzicielskiej. Sztuczne, krótkotrwale sytuacje
stwarzane w siedzibach OZSS w trakcie badań zleconych przez sędziów nie są w
stanie dać prawdziwego obrazu sytuacji. Nie można stwierdzić czy badany rodzic
ma dobrą relację z dzieckiem jeśli jest ona zaburzona skutkami alienacji
rodzicielskiej i dodatkowo wszyscy są, w trakcie badani spięci i zestresowani.
Dlatego Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka opracowała, w większości
autorskie, metody i techniki badawcze, niedostępne dla biegłych z OZSS,
częściowo realizowane w terenie, na podstawie:
 doświadczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie (w latach 90tych wojewódzkiego) oraz
 metodologii prowadzenia badań naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, szwedzkiego Uniwersytetu w Uppsali oraz belgijskich
uniwersytetów w Antwerpii i Gandawie:
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1. Alienacja rodzicielska – wstępne rozpoznanie objawów i efektów –
ankieta dla rodzica w opracowaniu Krzysztofa M. Kokoszki i Macieja
Wojewódki – lidera Komitetu Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica,
opisana w miesięczniku „Charaktery” – miesięczniku branżowym
psychologów i psychoterapeutów.
2. Test szklanej ściany.
3. Test prezentu.
4. Test „nowego taty” / „nowej mamy”.
5. Arkusz obserwacji Zespołu Dziecka Alienowanego – Syndromu
Gardnera.
6. Arkusz obserwacji Zespołu Alienującej „Matki”.
7. Arkusz obserwacji Zespołu Alienowanego Rodzica.
8. Arkusz obserwacji Zespołu Alienowanej Babci.
9. Arkusz obserwacji Zespołu Alienowanego Dziadzia.
10. Analiza akt sądowych i innych dokumentów których treść jest istotna
dla rozstrzygnięcia i właściwej oceny sytuacji rodzinnej małoletniego.
Badani przekazali i udostępnili na pendrivie i dyskach G-mail 6 GB
danych. Około 500 stron dokumentów przekazali w wersji papierowej.
11. Obserwacja uczestnicząca. Prowadził ją wieloletni pracownik
etatowy Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie,
który obecnie działa na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji
Obrony Praw Dziecka Kamaka. Wojewódzki Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Krakowie powstał w 1990 roku i był pierwszą tego rodzaju
placówką. Wyznaczył standardy interwencji kryzysowej, diagnozy i
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie dla całego kraju. Opracował
metody pracy w kryzysach rodzinnych, na przykład wizyty domowe,
które zostały zastosowane w opiniowanym przypadku jako metoda
dająca nieporównywalnie więcej informacji o sytuacji rodzinnej i
opiekuńczej dziecka niż sztuczne 2-3 godzinne sytuacje badawcze
stwarzane przez opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych (dawniej
RODK-i) na potrzeby wydania opinii zleconej przez sąd. Badania w
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OZSS, naszym zdaniem, wypełniają znamiona przemocy psychicznej nad
dzieckiem i rodzicami konkurującymi o opiekę nad nim. Szczególnie
wtedy kiedy biegli sądowi, w znanych Fundacji Obrony Praw Dziecka
Kamaka przypadkach, domagają się od dziecka wybrania, na siłę rodzica,
z którym chce mieszkać a dziecko rozpaczliwie krzyczy, że chce
mieszkać z obojgiem. Na co panie psycholog tłumaczą mu, że „musi
wybrać”. Zamiast zlecić sądowi orzeczenie opieki wspólnej. Niestety,
ofiarą takiego podejścia stał się również badany małoletni Patryk
___________.
W ramach obserwacji uczestniczącej konsultant fundacji spędził z
rodziną małoletniego Patryka czas od piątku 9 marca 2018 roku od
godziny 17.30 do niedzieli 11 marca 2018 roku do godziny 16.00. W
sobotę po południu cała rodzina była odwiedzić znajome konie w
stadninie a potem w ZOO. W niedzielę rano wszyscy byli na lodowisku a
potem w kościele na mszy.
12. Rozmowy diagnostyczne i wywiady kierowane. Z Patrykem rozmowy na
temat postrzegania przez niego sytuacji rodzinnej odbyły się w sobotę
10 marca od 10 do 13-tej. A w niedzielę 11 marca od 12 do 13-tej. (W
trakcie wyprowadzania przez niego psa.) Rozmowy z ojcem Patryka oraz
jego przybraną matką mające na celu ocenę sytuacji opiekuńczowychowawczej małoletniego odbywały się po położeniu dzieci spać do
północy w piątek 9 marca i sobotę 10 marca 2018 roku.
13. Video interaction guidance (VIG).
14. Parent-Child Interaction Therapy. Konsultant Fundacji Obrony
Praw Dziecka Kamaka przeprowadzający badanie w ____________, w
miejscu zamieszkania małoletniego, został skierowany przez
Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie na szkolenia
z zakresu Video interaction guidance (VIG) i Parent-Child
Interaction Therapy, które były prowadzone przez psychoterapeutów
z Holandii. Szkolenia te ukończył z wynikiem celującym. Pozwalają one
na bardzo szybkie zdiagnozowanie relacji dziecka z rodzicami:
Terapeuta nagrywa kamerą 2 minutowe scenki w których dziecko
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przebywa z rodzicami. Jest to jedyny materiał analizowany później
przez 1-2 godzinną sesję terapeutyczną.
15. Straat hoek werk – jest to sposób zbierania informacji i metoda
pracy wewnątrz środowisk rodzinnych dotkniętych patologiami
społecznymi (do których należy również alienacja rodzicielska).
Konsultant Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka przeprowadzający
badanie w ____________, w miejscu zamieszkania małoletniego, na
potrzeby tej opinii, nauczył się metod straat hoek werk podczas
stypendium naukowego na Uniwersytecie Antwerpskim (Universitaire
Instelling Wilrijk Antwerpen) kiedy zbierał informacje do swojej pracy
doktorskiej dotyczącej metod działania belgijskiej fundacji Payoke
v.z.w. (czyli Payoke non-profit organization, organizacja pożytku
publicznego) oraz organizacji i metod stosowanych w belgijskim, a
konkretnie flandryjskim, systemie pomocy psychologicznej dla osób
którym ona jest potrzebna.
16. Analiza dostępnej literatury przedmiotu, zarówno polskiej jak i
obcojęzycznej (angielskiej, niemieckiej i hiszpańskojęzycznej)
dotyczącej najlepszych rozwiązań kwestii opieki nad dzieckiem o którą
rodzice, niemieszkający razem, konkurują. Przykładowo przedstawiamy
wybrane piśmiennictwo którego dogłębna analiza poprzedziła wydanie
tej opinii:
1. Czerederecka A. "Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o
udział w opiece", Dziecko krzywdzone" nr 4 (25) z 2008 r.
2. Czerederecka A. "Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS) przydatność analizy w badaniach sądowych w kontekście krytyki zjawiska",
Nowiny Psychologiczne nr 3 z 2005 r (str. 31 - 42)
3. Czerederecka A. "Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z
rozbitych rodzin" Nowiny Psychologiczne nr 4 z 1999 r (str. 5 - 13)
4. Czerederecka A., Wach E. "Difficulties of Social Adaptation of Presons
Experiencing Marital Failures", Z Zagadnień Nauk Sądowych nr XXX z 1994 r
5. Darnall D. ""Divorce Casualties: Protecting your Children from Parental
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Alienation", Taylor Trade Publishing
6. Darnall D. "The Parental Alienation Directory", PsyCare
http://www.parentalalienation.com/articles/index
7. Gardner R. "Academy Forum", Volume 29, Number 2, Summer, 1985, p. 3-7
Recent Trends in Divorce and Custody Litigation."
www.fact.on.ca/Info/pas/gardnr85.htm
8. Kaczmarek J., Kotara H., Pocent T. "Syndrom odosobnienia od jednego z
rodziców. Mechanizmy psychologiczne występujące w konflikcie
okołorozwodowym według koncepcji Richarda Gardnera", Komitet Ochrony Praw
Dziecka, Warszawa 2004
9. Kowanetz M. "Rola dziadków w opiece nad dziećmi w rodzinach rozbitych",
Nowiny Psychologiczne nr 4 z 1999 roku
10. Materiały z forum dyskusyjnego "Alienacja rodzicielska"
http://www.goldenline.pl/grupa/alienacja-rodzicielska
11. Materiały ze strony Hostile Aggressive Parneting http://www.hostileaggressive-parenting.com/
12. Materiały ze strony internetowej www.parental-alienation-awareness.com
13. Rand, Deirdre Conway. The Spectrum Of Parental Alienation Syndrome (Part
I). American Journal of Forensic Psychology, vol 15. no 3, 1997
14. Warshak R. A. "Divorce Poison: "Protecting the Parent-Child Bond from a
Vindictive Ex (Hardcore)"
15. Publikacje własne Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka, częściowo
opublikowane na: www.opiekawspolna.org i www.opiekawspolna2.pl.tl . Na przykład:
http://opiekawspolna.org/wp-content/uploads/2016/02/Wst%C4%99p-do-naukio-alienacji-rodzicielskiej.pdf

Analiza zebranego materiału i wnioski z przeprowadzonych badań:
(wersja po odrzuceniu przez matkę Patryka oferty ugody w zakresie opieki
wspólnej nad nim)
Zachowanie Patryka ___________ jest efektem alienacji rodzicielskiej
biernej. Jego ojciec oraz jego obecna żona nie musieli stosować alienacji
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rodzicielskiej czynnej. Nie musieli aktywie zniechęcać Patryka do matki
biologicznej aby jego więzi z Panią ____________ _________________
zostały zerwane. Samo stworzenie przez nich prawidłowo funkcjonującej rodziny
oraz nieskuteczna postawa instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę
więzi dziecka z rodzicem z którym przestało mieszkać spowodowało, że stracił on
przywiązanie do mamy biologicznej. Jego miejsce zajęła matka przybrana Pani
______________ ______. Sąd siedem lat temu popełnił błąd nie orzekając
opieki wspólnej – równoważnej tak, aby Patryk mógł czerpać z miłości i opieki
dwóch rodzin a nie tylko jednej. W ten sposób obniżył jego szanse życiowe. Błąd
popełnił Sąd Rejonowy w ____________ __ Wydział Rodzinny i Nieletnich
również 10 sierpnia 2017 roku wydając w sprawie o sygnaturze akt VI Nsm
_____ /14 postanowienie o zmianie miejsca zamieszkania dziecka, przekazaniu go
tym razem do matce biologicznej i przyznaniu ojcu zbyt małego zakresu
kontaktów. Ze względu na zjawisko biernej alienacji rodzicielskiej linię
orzeczniczą sądów rodzinnych w Polsce ukierunkowaną na ochronę więzi dziecka z
rodzicem poprzez ustalanie tzw. „kontaktów” uznać należy za błędną i
nieskuteczną. Świadczy o tym również przypadek badanego Patryka. Jeśli nowa
partnerka ojca bez zarzutu wypełnia wobec niego zadania matki to wtedy traci on
więzi z matką biologiczną. Jeśli sąd chce teraz odbudować relacje Patryka z
mamą biologiczną powinien to przynajmniej robić stopniowo. Natomiast jeśli sąd
nadal chce działać zgodnie z filozofią „jednego gniazda” to powinien pozostawić
chłopca przy ojcu a matce wyznaczyć jak najszersze kontakty. Według Fundacji
Obrony Praw Dziecka Kamaka filozofia „jednego gniazda” szkodzi dzieciom:
obniża ich szanse rozwojowe i zagraża dziecku w ich rozwoju wywołując urazy
psychiczne na tle wyparcia drugiego rodzica ze świadomości. Potrzebne jest
ograniczenie destrukcyjnego wpływu rodzicielskiej alienacji czynnej i biernej na
psychikę dziecka poprzez orzeczenie przez sąd opieki wspólnej.
Do Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka zgłaszają się na terapię tzw.
Dorosłe dzieci z PAS (Parental Alienation Syndrome) – są to osoby 20, 30, 50-cio
letnie, ze zrujnowanym życiem, które w przeszłości były w sytuacji małoletniego
Patryka, czyli wyparły naturalną potrzebę każdego normalnego dziecka silnej
więzi z obojgiem rodziców, z dwoma babciami, dwoma dziadkami itd. W
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przypadku badanego małoletniego matkę biologiczną zastąpiła obecna żona jego
ojca. W zaistniałej sytuacji jego biologiczna matka stosuje niedopuszczalne,
drastyczne sposoby odwrócenia tej konfiguracji i sąd nie powinien jej na to
pozwolić. „Dla dobra dziecka”. Obecnie Patryk nie przejawia już potrzeby i
ochoty na to, aby angażować się emocjonalnie w relację z matką biologiczną Panią
________________ ___________________, jej nowym partnerem i z
dzieckiem z nowego związku. Nie widzi już korzyści z posiadania dwóch domów.
Nie ma potrzeby udowadniania albo doszukiwania się tego, czy Patryk był
alienowany od matki biologicznej w sposób czynny. Alienacja bierna odbywa się
automatycznie. Wynika to z jej modelu matematycznego opracowanego przez
Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka i częściowo opisanego na:
http://opiekawspolna.org/model-matematyczny-alienacji-rodzicielskiej/
- jedynym parametrem odwrotnie proporcjonalnym do stopnia wyalienowania
dziecka jest czas spędzany z rodzicem drugoplanowym bez udziału oraz
ingerencji rodzica pierwszoplanowego. Skoro ostanie siedem lat Patryk spędzał
tylko z ojcem i jego nową rodziną a z matką biologiczną miał tylko sporadyczny
kontakt to nic dziwnego, że nie chce teraz do niej jeździć, a przeprowadzanie go
teraz, przez sąd, na siłę, odbiera jako krzywdę. Kiedy jest u niej tęskni nie tylko
za tatą, ale również za swoją nową mamą i siostrami. Dzwoni w tej sprawie z
prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka.
Patryk jest bardzo związany emocjonalnie ze swoimi siostrami (Marysią i
Dominiką).
Ojciec zapewnia mu cały pakiet zajęć pozalekcyjnych: jazdę na łyżwach, na
koniach, wycieczki do ZOO itp. Telewizor jest zamknięty na PIN tak aby dzieci
samodzielnie nie korzystały z niego nadmiernie. Patryk ma własny duży pokój z
meblami z linii sławnego klubu piłkarskiego FC Barcelona, Play Station, mnóstwo
klocków Lego i innych zabawek oraz materiałów do nauki dostosowanych do jego
wieku. Takim pokojem może zaimponować kolegom. Siostry mu w tym nie
przeszkadzają bo same mają tak samo duże pokoje z wystrojem, zabawkami i
rzeczami potrzebnymi do nauki odpowiednimi do ich wieku i zainteresowań.
Badany Patryk wykazuje strach przed nieprzewidywalną i nieobliczalną
matką biologiczną, która często na niego krzyczy i zamyka w pokoju. Nie zajmuje
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się ona nim też we właściwy sposób - nawet w mrozy jeździ on samodzielnie przez
miasto autobusem z przesiadkami do/ze szkoły.
Stan psychiczny Patryka jest bardzo zły. Ponosi on konsekwencje nie tylko
rozpadu związku rodziców biologicznych ale także konsekwencje ich rywalizacji o
opiekę nad nim. Wyraźnie widać różnicę pomiędzy sytuacją emocjonalną Dominiki
której oboje biologiczni rodzice mieszkają razem i tworzą prawidłowo
funkcjonującą rodzinę oraz sytuacją emocjonalną Marysi której biologiczni
rodzice rozstali się i utworzyli nowe związki ale nie walczą o nią i nie rywalizują o
opiekę nad nią. Ojciec biologiczny Marysi nie czuje się alienowany, wystarczają
mu sporadyczne kontakty i weekendy z córką, które nie są przez macochę
Patryka Panią Barbarę Rycką utrudniane. Wszyscy spotykają się przy jednym
stole i zaprzeczają twierdzeniom, że w Polsce nie ma kultury rozstań. Sytuacja
psychologiczna Marysi jest lepsza niż Patryka i gorsza niż Dominiki. Widać to
między innymi wtedy, kiedy dzieci znajdują się w sytuacji projekcji społecznej.
Tak jak to było 11 marca 2018 roku w kościele na mszy dla dzieci kiedy miały one
możliwość wypowiadania się publicznie do mikrofonu podawanego przez księdza.
Poczucie własnej wartości dzieci nie obciążonych rozwodem i konfliktami
rodziców jest wyższe niż dzieci alienowanych. Wchodzą one odważnie w
interakcje społeczne. Nie boją się ośmieszenia na tle grupy rówieśniczej.
Wykazują predyspozycje przywódcze. Dzieci rozwodników czują się gorsze.
Często są wycofane i przyjmują role outsiderów w grupie rówieśniczej. Zamiast
rozwijać się bez obciążeń muszą psychicznie neutralizować dysonans poznawczy i
konflikty lojalności w jakie wpędzają je rodzice. Wykazują też objawy Syndromu
Ofiary Przemocy Psychicznej. Tylko orzeczenie opieki wspólnej przez sąd może
zredukować te obciążenia. W mailu wysłanym do Fundacji Obrony Praw Dziecka
Kamaka w sobotę, 7 Kwietnia 2018 o godzinie 20:54 matka biologiczna Patryka
odmówiła zawarcia ugody w zakresie proponowanym przez naszych mediatorów.
Oskarża ona o przemoc Pana ___________ i jego żonę nie zauważając, że sama
stosuje teraz przemoc wobec własnego syna, chcąc przy pomocy swojego nowego
męża zniszczyć niezaprzeczalnie bardzo silne więzi łączące Patryka, na dzień
dzisiejszy, z ojcem, drugą mamą i siostrami. W takich sytuacjach Fundacja
Obrony Praw Dziecka Kamaka wnosi do prokuratora generalnego Zbigniewa
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Ziobro wniosek o ściganie „matki” za przemoc nad własnym dzieckiem i drugim
rodzicem.
Podkreślić należy, że Pan ____ ___________ i jego żona _____ lepiej
rozpoznają potrzeby emocjonalne Patryka niż Pani __________ ___________.
Udowodnili oni bowiem gotowość do zawarcia ugody w zakresie opieki wspólnej
nad Patrykiem. Co więcej, umieją oni funkcjonować w takiej opcji.
Przeprowadzającemu badanie z
wielkim entuzjazmem zaprezentowali
interaktywny list filmowy od świętego Mikołaja jaki kupili w internecie dla swojej
wspólnej córki Dominiki. Niejako, na marginesie ustalono, że w ten szczególny,
mikołajowy weekend 2017 roku byli z nią sami. Szanując prawa drugiego rodzica
w zakresie prawidłowych relacji z dzieckiem wysłali Marysię do ojca
biologicznego pod Kraków a Patryka do jego matki biologicznej. Dlatego, w
przekonaniu Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka dają lepszą gwarancję
opieki i wychowania Patryka.

Zalecenia w zakresie kierunków opieki psychologicznej nad
Patrykiem i osobami dorosłymi które się nim zajmują
1. U Patryka należy obniżyć dysonans poznawczy i zlikwidować konflikt
lojalności. Trzeba przeformułować jego sposób oceniania swojej sytuacji
rodzinnej: uświadamiać mu należy, że jest dzieckiem uprzywilejowanym
które kochają i o które walczą oboje rodzice, że ma nie jedną ale dwie
dobrze funkcjonujące rodziny i domy, które mogą dać mu oparcie, a inne
dzieci nie mają ani jednego miejsca dla siebie i przebywają w domach
dziecka.
2. Z rodzicami biologicznymi i przybranymi Patryka należy pracować w takim
kierunku aby umieli oni:
a) Rozpoznawać u siebie i u partnerów świadome i nieświadome zachowania
noszące znamiona alienacji rodzicielskiej, na przykład wniosku Pani
_______________ – matki biologicznej Patryka z dnia 19 października
____ roku do Sądu Rejonowego w ____________, złożonego do sprawy o
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b)
c)

d)

e)
f)

g)

sygnaturze akt VI RC ___ /14 o udzielenie zabezpieczenia poprzez
orzeczenie zakazu styczności ojca z małoletnim.
Rozumieć różnicę pomiędzy alienacją czynną i bierną.
Nie zachowywać się dyskryminująco i szanować prawa i dobra osobiste
drugiego rodzica. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w zakończonej 15 lipca 2015
roku sprawie o sygnaturze akt I AC 202/15 wyznaczają obowiązujące
trendy w orzecznictwie sądów rodzinnych w Polsce uznał, że więź dziecka z
rodzicem stanowi (cyt.) „dobro osobiste szczególnego rodzaju, tzn. takie,
że jego naruszenie prowadzi do szczególnie silnych cierpień psychicznych”
i nakazał matce wypłacenie ojcu bardzo wysokiego odszkodowania i
zadośćuczynienia, dlatego bo doprowadziła do sytuacji w której córki
bliźniaczki zaczęły deklarować brak chęci do spotkań z tatą.
Pozytywnie nastawiać Patryka do relacji z drugim rodzicem. Rodzic nie
może nie dopuszczać do spotkań dlatego bo „dziecko nie chce iść”. Ma
obowiązek nie tylko dziecko ubrać ale też pozytywnie nastawić go do
spotkania. Wzbudzić w nim chęć do jego odbycia a nie oczekiwać od niego i
wymuszać odmowy spotkania. Mówi tak literatura przedmiotu, na przykład,
Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Wydawnictwo Beck 2013.
nieingerowania osobiście lub telefonicznie w relacje małoletniego z
rodzicem w dniach w których będzie on przebywał u niego
angażować się w terapię prowadzoną przez Fundację Obrony Praw Dziecka
Kamaka koncentrującej się na przeciwdziałaniu biernej i czynnej alienacji
rodzicielskiej oraz niwelowanie jej skutków.
przestrzegać orzeczeń sądu w zakresie opieki wspólnej nad małoletnim.

Zalecenia
Na podstawie całości zebranego materiału i przeprowadzonego badania sytuacji
opiekuńczo-wychowawczej małoletniego Patryka ___________ wnioskujemy o :
1. Przyjęcie w poczet dowodów niniejszej opinii i orzeczenie opieki wspólnej
w takiej formie, że małoletni będzie spędzał połowę dni wolnych od nauki
szkolnej u ojca a drugą połowę u biologicznej matki. Połowę wakacji, ferii
zimowych, przerw świąteczno-noworocznych i co drugi weekend
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2.

3.
4.

5.

naprzemiennie u obojga rodziców. Weekend u danego rodzica powinien
rozpoczynać się od odebrania dziecka w piątek i kończyć
przyprowadzeniem go do szkoły w poniedziałek. W dni objęte obowiązkiem
szkolnym Patryk powinien spędzać noce naprzemiennie u mamy i u taty.
„Noc” u jednego rodzica powinna zaczynać się od odebrania dziecka ze
szkoły i kończyć przyprowadzeniem go do szkoły w dniu następnym. W
związku z tym, że pomiędzy rodzicami Patryka dochodzi do konfliktów na
tle spędzania przez niego Wigilii i Wielkiej Soboty - święta należy tak
podzielić aby Patryk mógł mieć dwie Wigilie będąc odbieranym przez
drugiego rodzica o 17.30 i spędzać z nim czas do godziny 19.00 w niedzielę
Bożego Narodzenia, a także dwa razy iść święcić pokarmy w Wielką
Sobotę – będąc odbieranym przez drugiego rodzica o 13.00 i spędzać z nim
czas do godziny 19.00 w Wielką Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Ewentualnie można podzielić święta w ten sposób, że w lata parzyste
Patryk spędza Wielkanoc u taty a Boże Narodzenie u mamy biologicznej a
w lata nieparzyste odwrotnie: Wielkanoc u mamy a Boże Narodzenie u ojca.
W związku z bardzo silnym wrośnięciem Patryka w zrekonstruowaną
rodzinę jego ojca sąd powinien orzec okres przejściowy na odbudowanie
jego relacji z matką biologiczną, nawiązania nowych relacji społecznych w
miejscu jej zamieszkania itp. W ten sposób, że do końca ____ roku dni
wolne będą dzielone pomiędzy oboje jego rodziców biologicznych po
połowie, jak opisano w punkcie 1. ale w dni objęte obowiązkiem szkolnym, do
30 czerwca _____ Patryk powinien spędzać u mamy biologicznej co
czwartą noc; a w okresie od 1 września do 31 grudnia _____ co trzecią.
Sąd powinien zabronić matce biologicznej Patryka zmienianie mu szkoły.
Zobowiązać rodziców do nieingerowania osobiście lub telefonicznie w
relacje małoletniego z drugim rodzicem w dniach w których będzie on
przebywał u nich.
Zalecamy objęcie Patryka, jego rodziców biologicznych oraz
przedstawicieli ich zrekonstruowanych rodzin opieką psychologiczną przez
specjalistów Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka.
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Za Fundację Obrony Praw Dziecka:

Krzysztof Mariusz Kokoszka
p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej

_____ _______
__________________________________________________________
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