Piecza naprzemienna/opieka naprzemienna /
w przypadku braku porozumienia
poroz
Opracowanie Michał Fabisiak wersja 4 (marzec 2013r.)
Moja propozycja ustanowienia pieczy (opieki) naprzemiennej (ustalanej mediacyjnie)
1 opcja : sąd
d po 2 tygodniach od zgłoszenia zabrania dziecka przez drugiego rodzica ustala
powrót dziecka do miasta w którym wcześniej
wcze niej mieszkali (zasada domicylu)
Po rozstaniu rodziców, rozpadzie małŜeństwa,
mał
stwa, separacji pieczę w przypadku
nieporozumienia
porozumienia rodziców ustala się
si w systemie 182 dni dla ojca reszta dla matki . Oboje
rodzice mogą teŜ ustalić dni wspólne wg zasad ustalonych na mediacjach
Miejscem zamieszkania dziecka - będzie
dzie dotychczasowe miejsce jego zamieszkania - czyli
gdzie mieszkało z obojgiem rodziców. Przez miejsce zamieszkania rozumie się
si obszar
miejscowości.
ci. Rodzice bę
będą wozić dziecko co 2 tygodnie w niedziel
niedzielę.
tak jak Sądem właściwym
ciwym do rozpatrzenia wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
opieki nad dzieckiem i kontaktów z dzieckiem jest sąd
s d ostatniego wspólnego
wspólne zamieszkania
rodziców lub sąd
d miejsca ostatniego zamieszkania dziecka przed rozpadem zwi
związku.
(w przypadkach trudnych naleŜy
naleŜ ustalić np w mieście urodzin dziecka)
Dziecko będzie
dzie przebywało 2 tygodnie z matką
matk 2 tygodnie z ojcem. Dziecko b
będzie
przekazywane w Piątek
tek wieczorem między
mi
godzinami 19 a 20.
W przypadku utrudnień przekazywania dziecka ssąd
d wyznaczy kuratora pilnującego
pilnuj
aby
doszło do przekazania dziecka.
W przypadku konfliktu rodziców - kaŜdy
dy z nich na 2 tygodnie musi przebywa
przebywać poza miejscem
zamieszkania dziecka...
Ferie ustala się :
Zimowe 1 tydzień w lata nieparzyste z matką
matk
Święta, ustala się :
Wielkanoc
1 dzień świąt z matką w lata nieparzyste 2 dzie
dzień z ojcem
Weekend 1szo majowy (cały weekend liczony od piątku
pi
poprzedzającego
ącego do piątku
pi
po 1
maja) w lata nieparzyste z matką
matk w parzyste z ojcem
Wakacje:
- ustala się po 1 miesiącu
cu z ka
kaŜdym
dym z rodziców. W lata nieparzyste 1 miesi
miesiąc z ojcem a w
lata parzyste z matką.
Sylwester w lata nieparzyste z matką,
matk parzyste z ojcem
Dziecko zabierane będzie w dzień
dzie poprzedzający
cy sylwestra a oddawane w nowy rok o
godzinie 18-19
Pozostałe święta państwowe
stwowe dziecko będzie spędzało
dzało w lata nieparzyste z matk
matką a
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parzyste z ojcem . Będzie
dzie zabierane przez rodzica w dzień
dzie poprzedzający
poprzedzają a oddawane w
dniu święta między godzinami 18-19.
18

Gdy święta łączą się z weekendem przypadającym
przypadaj cym na tego samego rodzica dziecko b
będzie
przebywało automatycznie dłuŜej
dłu ej z rodzicem u którego przypada dana opieka.
Godziny i zmiany planu mogą być tylko zmienione w przypadku zgody obojga rod
rodziców.
Czas przebywania dziecka ustala się
si według zasady podziału roku 182 dni ojciec pozostałe
matka.
W ciągu
gu tygodnia rodzice będą
bę
mogli się spotykać – widywać swoje dzieci w miejscach
publicznych, po drodze do szkoły itp. W nieskrępowany
nieskr
sposób, jednak nie utrudniając
utrudniaj zajęć
szkolnych.
Alimenty
Sposób wyznaczania alimentów w obecnej formie znosi się
si w całości
ści (poza 3 opcją)
Rodzic u którego przebywa dziecko w całości
cało ci ponosi odpowiedzialność za opiekę nad
dzieckiem
Ubrania
Dziecko będzie
dzie przekazywane w ubraniach jakich chodziło danego dnia. Ubrania nie mogą
mog
być przywłaszczone przez jednego z rodziców. Rodzice mogą
mog kupićć wspólnie ubrania na
dzień przekazywania. Składając
Składają się po połowie. W przypadku zmiany ubra
ubrań muszą być
przekazane drugiemu rodzicowi w dniu
d
przekazania dziecka.
KsiąŜki
KsiąŜki i wyposaŜenie
enie dziecka kupuje ka
kaŜdy
dy rodzic oddzielnie. W przypadku porozumienia
ksiąŜki mogą być przekazywane drugiemu po zwróceniu połowy kosztów.
ienia ustala kurator po
Wybór szkoły - rodzice ustalają wspólnie , w przypadku nieporozumienia
ustaleniu preferencji obojga rodziców i preferencji dziecka.
Dowód osobisty i paszport dziecka
będą w posiadaniu rodzica, który w danym czasie pełni piecz
pieczę.
Zasada majątku
tku wspólnego:
Znosi się obecną zasadę
ę majątku
maj
wspólnego wprowadzającc rozdzielność
rozdzielno
majątkową.
Podział obecnych majątków
tków moŜna
mo
tylko dzielić na zasadach wkładów majątkowych.
maj
(oddzielne opracowanie w przygotowaniu )
2 opcja
Gdy jeden z rodziców mieszka poza miastem i nie chce wrócić
wróci do miasta gdzie razem
zamieszkiwali (odległość jest większa
wi ksza od 60 km). Rodzic poszkodowany spędza
sp
3/4 wakacji
z dzieckiem (dziećmi),
mi), zabiera wtedy dzieci co 2 weekend, pozostały czas - ferie, i święta
dzieli wg schematu z 1 opcji. Dodatkowo czas moŜe
mo być rekompensowany wieczorami
wieczora po
szkole.
3 opcja
Rodzic zrzeka się pieczy - rezygnuje z opieki - wtedy płaci alimenty ale w wysokości
wysoko
takiej
jaka zagwarantowana jest przez FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (obecnie to około 500 zł)
moŜe to być częściowe
ciowe zrzeczenie si
się opieki np na 6 miesięcy - wtedy jest liczona stawka
miesięczna 500Ŝł x 6
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4 opcja
w przypadku wybrania opcji Ŝe dziecko ma mieszkanie a rodzice się
si zmieniaj
zmieniają
(wariant Włoski)
opłaty za mieszkanie
ustala się po połowie a opłaty za energi
energię - gaz wg zuŜycia
ycia - wg liczników
W przypadku nie wnoszenia opłat przez drugą
drug stronę za mieszkanie przez jedną
jedn ze stron kwota ta będzie
dzie odejmowana w zamian za czas z opieki nad dzieckiem - ojciec/matka płaci
połowę mniej - połowę mniej czasu przebywa z dzieckiem...
moŜliwości jest wiele byle by było sprawiedliwie
Egzekucja
W przypadku izolacji przez jednego rodzica dziecka poza miejscem zamieszkania:
W przypadku utrudniania kontaktów przetrzymania za długo dziecka czas liczy się
si korzyść
drugiego rodzica:
Do 2 lat
dzie oddany drugiemu rodzicowi.
1 dzień zabrany będzie
PowyŜej 2 lat: podwójnie – czyli za kaŜdy
ka dy rok drugi rodzic dostanie 2 lata opieki
W przypadku śmierci
mierci jednego z rodziców, prawo do opieki nad dzieckiem w pierwszej
kolejność powierza się drugiemu rodzicowi.(a nie rodzinie zastępczej np.)
W przypadku gdy jeden z rodziców był nie obecny z przyczyn od niego niezaleŜnych
niezale
a w tym
czasie została ustalona rodzina zastępcza
zast
- dziecko wraca natychmiast pod opiekę
opiek rodzicagdy tylko rodzic wyrazi chęć
ęć ponownej opieki nad dzieckiem
Uzasadnienie:
nie uwaŜam aby sąd
d miał komukolwiek prawo zabiera
zabierać dziecko albo ograniczać
ogranicza prawo do
opieki naprzemiennej
Biedak, to tez ojciec, nie moŜna
Ŝna ocenia
oceniać ojcostwa po wyglądzie
dzie czy zarobkach - taki spłodził
dziecko takim będzie
dzie ojcem, takie Ŝycie będzie
e wiodło jego dziecko jak on. Skoro matka
zgodziła się na niego to niestety ale nie mo
moŜna mu odbierać prawa tylko dlatego Ŝe matka
miała w brzuchu dziecko. Gdyby nie ojciec - nigdy by się tam nie pojawiło.
(opieka społeczna powinna pomóc mu znaleźć
znale pracę a nie zabieraćć dzieci np do rodziny
zastępczej)
Poza tym ojcowie często
sto wpadają
wpadaj w apatię, tracą pracę w wyniku nasyłanych komorników,
gdy odzyskają dzieci - odzyskają
odzyskaj cel Ŝycia, co za tym idzie pracę
Rozumiem ekstremalne przypadki ale dziś
dzi prawo wymaga przegięcia
cia w drug
drugą stronę, tak
aby kobiety zrozumiały Ŝe
e dziecko naleŜy
nale y do obojga rodziców. Koniec z pokazywaniem Ŝe
męŜczyzna
czyzna to człowiek 2 kategorii - tylko dlatego Ŝe
e dał prawo kobiecie - prawo wyborcze
prawo o samostanowieniu - koniec tej wolności. Prawa kobiet zastały wypaczone dziś
dzi
sędziny
dziny bez jakichkolwiek zahamowa
zahamowań przyznają prawo opieki matkom a ojcom tylko
alimenty.
Feministyczne sądowe
dowe bezprawie nie tylko zostało wymierzone przeciwko m
męŜczyznom ale
takŜe przeciwko kobietom - babciom ojczystym - jakŜe
e znienawidzonym przez system
kobiecy ... teściowym.
Dziś kobiety mają moŜliwość
liwość zarobku, samostanowienia, są zaradne, wyedukowane.
Ojcowie teŜ potrafią przetrwać w samotności, nie muszą być zdani na "obiadki" od płci
przeciwnej. Poza tym kobiety muszą
musz zrozumieć wreszcie ze dziecko to nie tarcza dzięki
dzi
której dostanie się upragnioną kasę. Aby utrzymać status quo trzeba dba
dbać o drugiego
małŜonka - który przyniesie więcej
wi
pieniędzy,
dzy, kupi wymarzony samochód, kupi wi
większe
mieszkanie. Trzeba o niego dbać
dba a nie tylko knując intrygi wymagaćć wysokich alimentów .
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MałŜeństwo
stwo to przywilej a rozwód to nie nagroda dla kobiety tylko pora
poraŜka Ŝyciowa dla
obojga a często i dla trojga - czworga itd...
Dlatego czas zmienić prawo.

To prawo musi być stanowione po "niemiecku" muszą być stanowione ŜŜelazne reguły, nie
pojęcia typu - dobro dziecka - którego nikt nie wiec co to? bo nie ma definicji, Ŝe sąd
postanowi - dlaczego sąd?
d? - to moje dziecko nie sądu, a moŜe
e operatora koparki ??
to niech on o nim stanowi
śelazne zasady spowodują
wodują Ŝe
Ŝ nie będzie
dzie nagrody, co za tym idzie dzieci nie strac
stracą
ojców, matki nie ukradną
ą mieszkania, alimentów, nie będą chciały się rozwodzić. Czas
skasować alimenty i nagrody za spreparowane mał
małŜeństwo.
Dodatkowe wyjaśnienia
przez pieczę przez 2 tygodnie rozumie się
si nie bezpośrednio
rednio opiekę
opiek rodzica - ale
organizowanie dziecku czasu i opieki nad nimi - przez przedszkole, szkołę,
szkołę opiekunów. gdy
rodzic jest np Lekarzem i ma dyŜur
dy
- to traci ten czas - ale i tak dziecko pozostaje pod jego
opieką bo to jego czas. Rolą
ą rodzica jest dostosowanie si
się do czasu gdy ma dziecko.
Michał Fabisiak
biuro@dzielnytata.pl
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