
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA realizująca działalność pożytku publicznego 

KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362; Tel.606-515-686 
www.opiekawspolna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl ; e-mail: k-kokoszka@wp.pl 

32-700 Bochnia, ul.Heleny Modrzejewskiej 29; Twitter:KrzysMarKokoszka 
Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676 

 

Kancelaria Adwokacka przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA  
KRS 0000341653; Tel. 606-515-686, 32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29  

 

Strona 1 z 3 
 

 

Dzień dobry, 

 

Opinia fundacji:  

1. przedstawiałaby sądowi  wyniki badań naukowych (również moich) na temat mechanizmów 

alienacji rodzicielskiej; 

2. opisywałaby garnitur moich autorskich metod i technik badania tej patologii życia 

rodzinnego; 

3. wykazywałaby dlaczego, w opinii Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka,  stał się Pan wraz 

z synami ofiarą przemocy emocjonalnej na tle alienacji rodzicielskiej; 

4. wyjaśniałaby dlaczego syn zadaje Panu takie pytania jakie zadaje, cyt.: Żona poinformowała 

starszego syna o postanowieniu sądu i on głównie mnie pyta, a co się stanie jeśli on się z tym 

nie zgadza. 

5. i porównałaby to zjawisko do nowotworu złośliwego który można wyleczyć jedynie orzekając 

natychmiast opiekę wspólną- naprzemienną – równoważną  nad dziećmi albo jak najszerszy 

zakres kontaktów,  jeśli nie chce Pan opieki naprzemiennej – i takie zalecenia w zakresie 

orzecznictwa by sądowi przedstawiała pod rygorem przedstawienia sprawy pod ocenę 

międzynarodowych organów prawa. 

 

Wnioski fundacji jako pełnomocnika dzieci oraz przeformułowanie Pana wniosków do sprawy 

opierałoby się też na tych założeniach. Wnioskowalibyśmy o to, aby mógł Pan spędzać z synami co 

najmniej połowę wakacji i żeby miał Pan w domu przez cały czas paszport jednego z synów, a także o 

to, abyście  Państwo musieli sobie paszporty dzieci przekazywać wtedy, kiedy któreś z Was będzie 

chciało jechać z dziećmi za granicę. Oprócz tego wnioskowalibyśmy o skierowanie Państwa na 

mediacje do fundacji, na warsztaty dla rodziców wplątanych w konflikt okołorozwodowy o dzieci, 

przesłuchanie mnie jako specjalisty w zakresie tej tematyki, o skierowanie sprawy do opiniowania na 

koszt sądu, itp.   

 

Z poważaniem, 

Za Fundację Obrony Praw Dziecka 
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Krzysztof Mariusz Kokoszka 
Ekspert, specjalista z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej 

Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej 

 

Może inaczej 

Niestety jestem obecnie po prostu przemęczony i proszę wybaczyć, że pytam się 2 razy o to samo. 

Tak bywa 

Obecnie Sąd na rozprawie w dniu 28.06 wydał postanowienie o zabezpieczeniu kontaktow na 

wakacje z dziećmi w okresie 8-10.07.2021 oraz 21-28.08.21 z nocowaniem. 

Jednocześnie poza postanowieniem sąd powiedział, że jednak różnie może to wyglądać i dlatego to 

pierwsze nocowanie tylko na 2 noce. 

Dot postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów stanowiło, że są one w każdą środę od 14.30 do 

19.00 oraz 1 i 3 weekend sobota 10.17 i niedziela 14.00-19 

Wytworzyła się sytuacja, że żona interpretuje postanowienie sądu jako obowiązujące na wakacje, 

które kasuje dot zabezpieczenie. Ja to interpretuje jako rozszerzenie. 

Starszy syn ewidentnie unika spotkań, ale jednak się one odbywają z jego udziałem, od młodszego 

usłyszałem, że mama kazała mu powiedzieć, że nie chce ze mną spędzać czasu. 

Żona poinformowała starszego syna o postanowieniu sądu i on głównie mnie pyta, a co się stanie jeśli 

on się z tym nie zgadza. 

Ze swojej strony chciałem zorganizować 8-10.07.2021 wyjazd z dziećmi za granicę, ale po pierwsze 

nie mam paszportów, a po drugie żona zaczęła ich zniechęcać. A dodatkowo napisała do mnie, że 

starszy syn chce ewentualnie ze mną spędzić ten czas, ale z psem, czyli wyjazd nie w każde miejsce 

wchodzi ew w grę. Wg mnie ewidentne utrudnianie. 

Ponadto ona uważa, że ja straszę dzieci tym, że pokazałem im ich pokoje w nowym domu, bo to 

oznacza wg niej, że ja chcę ich zabrać od mamy. 

I teraz - co zrobić? 

1. Napisać do sądu o uzasadnienie wydania postępowania na czas wakacji - to zrobię z prawnikiem 



Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA realizująca działalność pożytku publicznego 

KRS 0000341653, NIP 8681951946, REGON 121279362; Tel.606-515-686 
www.opiekawspolna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl ; e-mail: k-kokoszka@wp.pl 

32-700 Bochnia, ul.Heleny Modrzejewskiej 29; Twitter:KrzysMarKokoszka 
Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676 

 

Kancelaria Adwokacka przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA  
KRS 0000341653; Tel. 606-515-686, 32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29  

 

Strona 3 z 3 
 

2. Opinia fundacji - czego mogłaby dotyczyć? 

3. Przeformułowanie moich wniosków, ale dotyczących czego? Zabezpieczenia kontaktów nie tylko 

na wakacje? Lub złożenie wniosków fundacji? 

Myślę, że na początek może to byłoby ok. 

Chciałbym uniknąć sytuacji działania po omacku, żeby (…) ale chciałbym zacząć od dział mniejszego 

kalibru. 

Nie wykluczam, że te większego kalibru też będzie trzeba wytoczyć, ale od czegoś trzeba zacząć. 

 

Pozdrawiam 

Dr hab.(…) 

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila. 

 

 


