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Dzień dobry, 

  

Dziękujemy za informacje dotyczące cierpień Pani i Pani syna.  

Od ubiegłego wieku optymalizuję system pomagania Rodzicom w Pani 

sytuacji. Z moich badań wynika, że tylko orzekanie opieki wspólnej (nawet bez 

zgody jednego z „rodziców”) i sankcje karne dla “opiekunów” dziecka 

dopuszczających się przemocy alienacji rodzicielskiej mogą uzdrowić sytuację.  

Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka przygotowuje opinie dla sądu.  

Występujemy w takich sprawach jako interwenienci uboczni, pełnomocnicy 

dzieci, przedstawiciele społeczni, amicus curiae (przyjaciele sądu). Wnioskujemy 

do Prokuratora Generalnego o ściganie osób fizycznych oraz instytucji za przemoc 

na tle alienacji rodzicielskiej. Prowadzimy mediacje i oferujemy kilkadziesiąt 

innych form pomocy w takich sytuacjach. W tym terapie sprawców przemocy na tle 

alienacji rodzicielskiej do których należy również “ojciec” Pani dziecka. 

 

Najlepiej jeślibym przyjechał do _________ i przekonał się sam jak 

faktycznie wygląda realizacja spotkań orzeczonych przez sąd. Podjął rozmowy 

terapeutyczne z nastolatkiem oraz rozmowy mediacyjno-diagnostyczno-

terapeutyczne z jego „ojcem”. Postarał się aby ich przebieg był prawidłowy.  

Jeśli „ojciec” odmówi nam współpracy i nie zgodzi się na realizacje opieki 

wspólnej – naprzemiennej Fundacja Obrony Praw Dziecka:  

1. przygotuje i złoży do sprawy rozwodowej swoją opinię wraz 

zaleceniami dla sądu w zakresie zmiany zabezpieczenia o Pani 

kontaktach z dzieckiem; 

2. przystąpi do sprawy jako trzecia strona w roli interwenienta 

ubocznego, pełnomocnika dziecka, przedstawiciela społecznego i 

amicus curiae (przyjaciela sądu); 

3. zainicjuje sprawę o egzekucję kontaktów; 

4. skieruje do Prokuratury Krajowej informację o możliwości 

popełnienia przestępstwa przemocy na tle alienacji rodzicielskiej 

względem dziecka i Pani jako Matki; 

http://www.opiekawspolna.org/
http://www.opiekawspolna2.pl.tl/
mailto:k-kokoszka@wp.pl
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5. przystąpi do sprawy o przemoc którą Pani zainicjowała jako 

oskarżyciel posiłkowy; 

6. przygotuje Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 

Strasburgu  

  

Za Fundację Obrony Praw Dziecka:  

 

 Krzysztof Mariusz Kokoszka  

Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej 
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