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On – rodzic drugiej kategorii
Ojcowie w naszym kra-
ju są dyskryminowani. 
Statystyki w tej spra-
wie nie kłamią. Według 
GUS-u w 96 procen-
tach przypadków roz-
wodów w Polce, dzie-
ci zostają przy mat-
ce. W jedynie w jednej 
trzeciej przypadków 
oboje rodziców zacho-
wuje prawa rodziciel-
skie. Oznacza to, że bli-
sko 70 proc. ojców je 
traci.

Dlaczego tak jest, dla-
czego 1,5 miliona dzie-
ci zostaje z  matkami 

w jednym domu, a biologicz-
ni ojcowie pełnią tylko rolę 
weekendowych tatusiów? 
Praktycznie pozostają bez 
wpływu na  wychowanie po-
ciech, a  jedynie zobowiąza-
ni są do  płacenia alimentów 
nie zawsze przeznaczanych 
na  potrzeby małoletnich 
dzieci. Jaka jest tego przyczy-
na? Czy regulacje prawne są 
złe, czy system procedowania 
nie przystaje do zmieniającej 
rzeczywistości, czy decydują 
o tym uwarunkowania kultu-
rowe? Czy sądy łamią prawo?

Sędziowie są zobowiązani 
przestrzegać zasady Konstytu-
cji i konwencji międzynarodo-
wych. Konstytucja chroni ma-
cierzyństwo/art18/. Nie chro-
ni ojcostwa. Doktryna stara 
się ratować sytuację, wciska-
jąc ojcostwo w chronione pra-
wem rodzicielstwo. Konstytu-
cja chroni rodzinę i zapewnia 
równe prawa rodzicom i dzie-
ciom/art. 18,33,48,71,72/ Euro-
pejska Konwencja Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wol-
ności i Konwencja o Prawach 
Dziecka zobowiązują strony 
do zapewnienia rodzinie bez-
pieczeństwa i dzieciom opie-
kę ze strony obojga rodziców, 
bez względu na to czy żyją ra-
zem czy osobno.

Zarobić na dziecku
Tymczasem dane statystycz-
ne nie są dziełem przypadku. 
Są wynikiem polskiego prawa, 
które od lat traktuje ojca jako 
osobnika obecnego w proce-
sie zapładniania, jak rozpłod-
nika w systemie inseminacji. 
Zdarzają się kobiety, które to 
wykorzystują. Są znane wpi-
sy przyszłych matek w por-
talach internetowych, on pre-
feruje stosunek przerywany – 
dlatego ona pyta, czy mam na-
sienie wepchnąć palcem? – bo 
on nadaje się na ojca dziecka, 
bo jest bez nałogów wykształco-

ny, ma mieszkanie, dobrą pra-
cę i zapewni mnie w przyszło-
ści wysokie alimenty.

Rządzi dziś popęd, wyra-
chowanie, a nie instynkt ma-
cierzyński. Do tego przysłuży-
ły się działaczki feministycz-
ne, sitwa sądownicza, akcep-
tacja rządzących i postrzega-
nie każdego mężczyzny jako 
brutala, pedofila, gwałcicie-
la, nieodpowiedzialnego ojca, 
który nie potrafi i nie chce zaj-

mować się dziećmi i rodziną. 
Stowarzyszenie Dzielny Tata.
pl wspierany przez Forum Ma-
tek Przeciw Dyskryminacji Oj-
ców oraz Śląskie Stowarzysze-
nie Praw Ojca i Dziecka stwo-
rzyli swoisty trójkąt małżeń-
ski, aby wykazać, że natych-
miast należy zmienić prawo, 
mentalność rządzących i men-
talność sądów. Wołają na ma-
nifestacjach, że „ich dzieci to 
nie śmieci”, „każde dziecko 

ojca ma – można sprawdzić 
DNA”, że kochają swoje dzieci, 
że wnoszą o ich wychowywa-
nie wspólnie na równi z matką. 
Jednak jest to wołanie, którego 
nie słyszą prawodawcy i sądy. 
Do czasu. Do czasu zniesienia 
barier nierówności.

Ojciec bez prawa
Od lat organizacje broniące 
praw ojców zabiegały o opiekę 
naprzemienną. Projekt zmian 
prawa rodzinnego stanął na fo-
rum sejmowym 92 posiedze-
nia Sejmu w 2011r., druk 4068. 
Dlaczego nie wszedł w życie? 
Bo nie było woli ponad po-
działami. Od tamtego czasu 
te stowarzyszenia przedkłada-
ją komisjom sejmowym, Pre-
zesowi Rady Ministrów mini-
sterstwom, rzecznikom, peł-
nomocnikom konkretne pro-
jekty zmian prawa: k.r.o., kpc, 
kk, zniesienia restrykcji wo-
bec ojców, wprowadzenia ta-
kich regulacji, które zapewnią 
dzieciom opiekę ojca i matki po 
równo. Obecnie obowiązujące 
regulacje prawne – ojca nie do-
strzegają. Jest matka. Ojciec 
może być. Nie musi nawet dla 

celów statystyki. Musi być dla 
celów alimentacyjnych. Jak 
system działa:

Już od narodzenia dziecka 
– preferuje się tylko matkę. Je-
śli są małżeństwem – USC za-
rejestruje dziecko na podsta-
wie aktu małżeństwa, przez 
domniemanie ojcostwa. Oj-
ciec nie ma tu nic do powiedze-
nia. Może zaprzeczyć w ciągu 
6 miesięcy, ale musi wskazać 
kto jest ojcem. Jeśli małżeń-
stwem nie są do USC muszą 
stawić się oboje. Ojciec skła-
da oświadczenie że jest ojcem. 
USC musi mieć zgodę matki. 
Jeśli ona się nie zgadza – nie 
zarejestrują dziecka ojcu. Je-
śli sama w szpitalu poda swo-
je dane bez ojca – ten już jest 
poza nawiasem. Podobnie jest 
z ewidencją ludności. Jeśli oj-
ciec chce zameldować dziecko 
w miejscu pobytu dziecka, bo 
przebywa u niego, to zgodnie 
z ustawą o ewidencji ludno-
ści, dziecko melduje się z za-
sady w miejscu pobytu mat-
ki. Były przypadki, że urzędy 
wymagały zgody matki na za-
meldowanie dziecka w miejscu 
zameldowania ojca. Interwe-

niował Pełnomocnik ds. rów-
nego traktowania. Podstawo-
wa przyczyna pozbawiania oj-
ców wychowania swoich dzieci 
w przypadku konfliktu rodzi-
cielskiego leży w bezkarnym 
wywożeniu dzieci przez rodzi-
cielki z domu, gdzie wychowy-
wali je razem. Sądy akceptują 
natychmiast takie zachowania, 
kierując się wyświechtanym 
sloganem dobra dziecka, któ-
rej to definicji prawo nie spre-
cyzowało. Jest jedyna interpre-
tacja na podstawie jednostron-
nego przedstawienia przez 
rodzicielki opisu do wniosku 
o natychmiastowe zabezpie-
czenie pobytu dziecka z mat-
ką na czas trwania procesu 
rozwodowego, separacji, chę-
ci ułożenia sobie nowego życia 
przez matkę i zemsty na part-
nerze, mężu – jesteś tylko daw-
cą nasienia – ja jestem jedyną 
właścicielką dziecka.

Sądy widzą tylko 
matkę
Sądy bez wysłuchania ojca – 
łamiąc tym samym prawo – 
ustalają zabezpieczenie pobytu 
dziecka z matką na niejawnych 

Już od narodzenia 
dziecka – preferuje 

się tylko matkę. Jeśli 
są małżeństwem – USC 
zarejestruje dziecko 
na podstawie aktu 
małżeństwa, przez 
domniemanie ojcostwa
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posiedzeniach. Rozprawa po-
winna być obligatoryjna tak jak 
obligatoryjne jest wysłuchanie 
stron, zanim zapadną postano-
wienia. Czy mają do tego pra-
wo? I tak i nie. Sądy realizują 
wyłącznie funkcje orzeczniczą 
nie bacząc czy to jest zgodne, 
czy nie zgodne z dobrem dziec-
ka, czy kto lub co stanowi dla 
niego zagrożenie. Wprawdzie 
art. 735 kpc stanowi, że wnio-
sek o udzielenie zabezpieczenia 
podlega rozpoznaniu na posie-
dzeniu niejawnym, ale z mocy 
art. 148 par 2kpc –który przez 
art. 13 par 2 kpc znajduje zasto-
sowanie do rozpoznania wnio-
sku o udzielenie zabezpiecze-
nia – sąd może skierować spra-
wę na posiedzenie jawne i wy-
znaczyć rozprawę tak aby mo-
gła się odbyć zgodnie z art. 737 
kpc w terminie miesięcznym. 
I tu pytanie dlaczego tak nie 
jest? Z wygodnictwa sądów, 
z podchodzenia do spraw dzie-
ci w sposób mechaniczny, jak 
do przedmiotu, uprowadzone-
go i zatrzymanego przez matkę 
bez woli ojca jak do skradzio-
nego przedmiotu, który u ro-
dzicielki należy zabezpieczyć. 

To samo dotyczy orzekania 
alimentów z automatu na po-
siedzeniach niejawnych, któ-
re natychmiast zabezpiecza się 
ojcu na wywiezione bezprawnie 
dziecko, trzy miesiące wstecz, 
albo rok wstecz, na podstawie 
kalkulacji zawnioskowanych 
przez matkę. Prawo na to ze-
zwala. Zabezpiecza się nie do-
bro dziecka, lecz rodzica, który 
od momentu jego wywiezienia 
przebywa z dzieckiem. To jest 
moment, od którego dziecko zo-
staje pozbawione wpływu ojca 
na jego wychowanie. Od tego 
czasu ojciec staje się petentem 
matki dziecka. Jest całkowicie 
wyeliminowany z życia dziec-
ka i od woli matki tylko i wy-
łącznie zależy czy do dziecka 
zostanie wpuszczony do no-
wego miejsca pobytu matki 
czy nie. Od matki już zależy, 
czy powróci do domu z dziec-
kiem czy nie. Jeśli ojciec – nie 
dając za wygraną – odbierze 
dziecko matce i przywiezie je 
do miejsca gdzie wychowywali 
je razem – staje się w myśl lite-
ry prawa porywaczem, swoje-
go własnego dziecka, mimo że 
ma takie same prawa do dziec-

ka jak matka, która to dziec-
ko również porwała. Wkra-
cza bezprawnie policja zabie-
ra dziecko ojcu i oddaje mat-
ce – jak rzecz. Policja nie ma 
prawa wkraczać, jeśli dziecku 
nie dzieje się krzywda. Policja 
jest od ścigania przestępców 
a nie od zabierania dzieci ro-
dzicowi. Dalej już działa auto-
mat. Nie dopuszczany do dziec-
ka ojciec może tylko dochodzić 
swoich praw w sądzie. Z sądu 
właściwie nie wychodzi. Przy-
sługują mu tylko tzw. kontak-
ty, które znowu zależą od do-
brej woli matki. Standardem 
jest, że sądy ustalają weekendo-
we spotkania z wywiezionymi 
dziećmi w miejscu zamieszka-
nia matki/ nierzadko już z no-
wym partnerem, albo u jej ro-
dziców, przeważnie 4 godziny 
co drugi tydzień. Co się dzie-
je w tym czasie z dzieckiem- 
sądu to nie interesuje. Czasa-
mi orzeka nadzór kuratora, 
albo obecność kuratora, z któ-
rego wizyty płaci ojciec /każda 
za 180-200 zł/. Sąd w tym okre-
sie ma czas na tzw. rozładowa-
nie konfliktu. Ale proces ten ro-
dzi konflikt. Konflikt o wycho-
wywanie dziecka. W tym cza-
sie matka stosuje cykl fałszy-
wych oskarżeń. Przypomina 
się jej, że dziecko, które 13 lat 
temu urodziła pochodzi z gwał-
tu małżeńskiego. Przypomina 
się jej, że mąż –partner to oso-
ba agresywna, że ją bił, nie ło-
żył na utrzymanie – choć ona 
nie pracowała. Oskarża męż-
czyznę o zdrady i jeśli to nie 
pomaga, wyciąga najcięższy 
argument, że ojciec molesto-
wał dzieci. W procesie około 
rozwodowym zakłada się Nie-
bieskie Karty na wniosek part-
nerki,żony. Mąż –partner nie 
ma szans założenia takiej Kar-
ty psychicznie i fizycznie znę-
cającej się nad nim i dzieckiem 
partnerce, żonie. Ani Policja 
ani MOPS zgłoszenia takiego 
nie przyjmuje, uzasadniając, 
że nie mieszkają już razem – 
nie ma podstawy.

Rozwód na „ojca 
pedofila”
Kobieta ma podstawy. W tym 
czasie kobieta donosi do proku-
ratury, że mąż lub parter usi-
łował „porwać” dziecko, że je-
śli zabiera je do siebie, to pe-
nisa wkłada w usta dziecka, 
albo palec do pupy, albo inne 
ohydne pomówienia. Na pod-

stawie takich doniesień na-
stępuje zawieszenie kontak-
tów z dziećmi. Trwa to latami 
do czasu uniewinnienia od za-
rzutów. W tym czasie dziec-
ko jest całkowicie zmanipulo-
wane, więź zostaje zerwana. 
W międzyczasie sąd kieruje 
na badania w RODK. Tam za-
trudnione osoby- bez upraw-
nień – potwierdzają tezę sądu, 
że kwiatek na koszulce naryso-
wany przez 3letnią dziewczyn-
kę ma linie falliczne, to znaczy 
ma kształt penisa, co oznacza, 
że dziecko było molestowane. 
Dziecko rośnie w takiej atmos-
ferze nienawiści do ojca, który 
nie wiadomo dlaczego przyjeż-
dża co drugi tydzień i nie wia-
domo po co. Matka nie ma in-
teresu aby uzgodnić wspólną 
opiekę nad dziećmi. Nie uzgod-
ni planu rodzicielskiego, to 
należy zgodnie z k.r.o. art. 58 
i 107 ograniczyć prawa lub po-
zbawić ojca władzy rodziciel-
skiej. Ten przepis wprowadzo-
no w 2009r. Matki nie można 
pozbawić władzy lub ograni-
czyć jej praw – bo dziecko jest 
z matką, a ojciec tylko dojeż-
dża. To co za różnica, czy ma 
prawa czy ich nie ma! System 
ten jest powszechny. Takie za-
sady się utrwaliły. Ojcowie już 
przestali godzić się na taki stan 
poniewierania przez prawo 
i sądy. Zdecydowanie zażąda-
li zmiany prawa i zasad proce-
dowania, oraz wprowadzenia 
opieki naprzemiennej. O prawa 
ojca walczy m.in. Forummatek.
pl i Dzielnytata.pl. Żądania są 
konkretne zawarte w przedło-
żonych projektach zmian jakie 
Forum Matek, DzielnyTata.pl 
i Śląskie Stowarzyszenie złoży-
ło władzy ustawodawczej i wy-
konawczej. Mieszczą się one 
w zasadniczych rozwiązaniach 
likwidujących bariery w przy-
padku rozstania rodziców. Na-
leży wprowadzić takie regula-
cje prawne,aby nie konflikto-
wały rodziców w procesie se-
paracyjnym lub rozwodowym 
a sędziów poddać takim szko-
leniom, aby zrozumieli jaką 
wartość w społeczeństwie ma 
rodzina i przyszłość dzieci wy-
chowywanych przez oboje ro-
dziców bez względu na to czy 
żyją razem czy osobno.

Janina Fabisiak
Dzielny Tata.pl
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Postulowane  
zmiany prawne

– wprowadzenie opieki naprzemiennej nad dzieć-
mi w przypadku rozstania rodziców, jako zabez-
pieczenie i ostateczne rozwiązanie; Do czasu 
wprowadzenia tych zasad wprowadzenie zagro-
żenia zawieszeniem praw rodzicielskich, wobec 
rodzica uniemożliwiającego styczność z dziec-
kiem a także mandatów karnych stosowanych 
wobec sprawców wykroczeń, ściganych w po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kon-
takty zostaną dla tych, którzy nie mogą lub nie 
chcą sprawować opieki wspólnej naprzemien-
nej.

– wprowadzenie zakazu wywożenia i zatrzymywa-
nia dzieci jako zakładników pod groźbą zawie-
szenia praw rodzicielskich, włącznie z zagroże-
niem aresztem,

– wprowadzenie obowiązku powrotu dzieci do miej-
sca, gdzie rodzice wychowywali je razem;

– całkowite odsunięcie ośrodków RODK od badań 
w sprawach opiekuńczych, oraz wszelkich psy-
chologów i pedagogów bowiem nie mają upraw-
nień ani technik do diagnozowania w sprawach, 
który rodzic lepszy a który gorszy;

– wprowadzenie regulacji rozpatrywania spraw 
opiekuńczych nad dziećmi w zawitym terminie 
2 tyg. – do 1 miesiąca, a spraw rozwodowych 
w czasie max. 3 miesiące.

– wprowadzenie parytetów w sądach rodzinnych 
sędzia i sędzina, zamiast sędzina i ławniczki. Wy-
łączenie ze składu orzekającego sędziów rozwie-
dzionych, nie posiadających dzieci, pochodzą-
cych z rodzin niepełnych.

– uzależnienie obowiązku alimentacyjnego od od-
mowy sprawowania opieki naprzemiennej, a także 
w sytuacjach udowodnionej przemocy fizycznej, 
psychicznej, ekonomicznej wobec dzieci z tym, 
że powinna być przez MPiPS ustalona tabela ali-
mentacyjna zależna od kosztów utrzymania dzie-
ci stosownie do wieku,

– zakazanie wstrzymywania kontaktów z dziećmi 
wobec fałszywych pomówień w procesie oko-
ło rozwodowym i surowe karanie sprawców po-
mówień.

– całe zło ustroju art. 58 i 107 k.r.o. usunąć; -usu-
nąć także art. 60 k.r.o. – likwidując orzekanie 
o winie. W 2009 r. orzeczono 41 proc. o wła-
dzy obojga rodziców a w 2012 po wejściu w ży-
cie tych art. wskaźnik ten spadł do 33 proc. tzn. 
w 67 proc. odebrano ojcom prawa rodzicielskie. 
Pozostałym prawa ograniczono,

– usunąć art. 26 i 28 k.c. traktujący o miejscu za-
mieszkania dziecka, w świetle opieki naprzemien-
nej i nowych przepisów o ewidencji ludności.

– znieść restrykcyjne przepisy odbierania praw jaz-
dy za nie płacone alimenty, a także przetrzymy-
wanie tzw. alimenciarzy w zakładach zamknię-
tych.

On – rodzic drugiej kategorii Ojciec jest całkowicie 
wyeliminowany z życia 

dziecka i tylko i wyłącznie 
od woli matki zależy 
czy do dziecka zostanie 
wpuszczony do nowego 
miejsca pobytu matki 
z dzieckiem czy nie


