
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 32. posiedzeniu Senatu
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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak, do ministra sprawie-
dliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy, do sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du do spraw
równego traktowania El¿biety Radziszewskiej, do rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanow-
skiego oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Szanowni Pañstwo!
Do mojego biura senatorskiego coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê pokrzywdzeni w s¹dach rodzinnych ojco-

wie. W wyniku wzrastaj¹cej liczby rozwodów i separacji w Polsce dochodzi do roz³amu w wielu ro-
dzinach. S¹dy rodzinne z regu³y przyznaj¹ opiekê matkom. Wed³ug badañ, dzieje siê tak w ponad 97%
przypadków. A, jak pokazuj¹ liczne badania socjologów i psychologów, równie¿ ojciec jako samotny ro-
dzic wype³nia sw¹ rolê co najmniej tak dobrze, jak matka w podobnej sytuacji. Co wiêcej, dane GUS po-
kazuj¹, i¿ w Polsce ju¿ co dziewi¹te dziecko wychowuje siê bez ojca. Czy zdaniem Pañstwa Ministrów nie
istnieje zagro¿enie, ¿e wychowywanie dzieci w rodzinie bez ojca upowszechni niekorzystny „nowy” mo-
del rozbitej rodziny?

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ polskich ojców walcz¹cych o prawo do opieki i wychowywania swoich
dzieci, chcia³bym zapytaæ Pañstwa Ministrów – odpowiedzialnych za kszta³t polityki pañstwa wobec ro-
dziny, odpowiedzialnych za nadzór nad realizacj¹ tej polityki oraz prowadz¹cych nadzór nad s¹dami
i kuratorami rodzinnymi, a tak¿e stoj¹cych na stra¿y praw dziecka i praw obywatelskich – czy znane s¹
im problemy polskich ojców, którzy niejednokrotnie wiele lat poœwiêcili na walkê o prawa do swoich
dzieci. Jakie dzia³ania podejmuj¹ podleg³e Pañstwu resorty i urzêdy w tej sprawie? Czy zamierza siê
wprowadziæ jakieœ zmiany, aby polscy ojcowie nie czuli siê pokrzywdzeni przez prawo i s¹dy z powodu
tego, ¿e s¹ ojcami? Czy s¹ planowane zmiany obowi¹zuj¹cych procedur rozwodowych, które nie sprzy-
jaj¹ przetrwaniu wiêzi dziecko – rodzic, a niejednokrotnie jedynie potrafi¹ sk³óciæ rodziców? W jaki spo-
sób Pañstwo Ministrowie w ramach pe³nionych funkcji zabiegaj¹ o to, by polskie instytucje
respektowa³y zapisane prawa dzieci i rodziny? Dlaczego w Polsce nie mo¿na wprowadziæ modelu opieki
naprzemiennej, który sprawdzi³ siê w innych krajach? System ten mo¿e i nie jest doskona³y, ale jest
o wiele korzystniejszy, gdy¿ w jego przypadku rozwód nie zwalnia ¿adnej ze stron z bycia aktywnym ro-
dzicem.

Na koniec chcia³bym jeszcze zapytaæ o nadzór nad organizacjami po¿ytku publicznego zajmuj¹cymi
siê w Polsce poszanowaniem praw dziecka, rodziców i rodziny. Kto prowadzi taki nadzór i ile jest takich
organizacji, stowarzyszeñ zarejestrowanych w naszym kraju?

W obecnej sytuacji prawno-obyczajowej w naszym kraju nie nale¿y pomijaæ zadania wywalczenia
podstawowych praw dla dzieci i ich ojców, których to prawa wzajemnego wspó³istnienia s¹ od lat lekce-
wa¿one i niedostrzegane, a wrêcz rugowane i d³awione przez s¹dy rodzinne, masowo nieuznaj¹ce ojców
jako rodziców mog¹cych skutecznie wychowaæ swoje potomstwo. Ta spo³eczna niesprawiedliwoœæ budzi
zrozumia³¹ reakcjê wielu mê¿czyzn – ojców, dla których dobro dziecka stanowi priorytet ich ojcowskiego
powo³ania. Dlatego te¿ zwracam siê do Pañstwa Ministrów o dostrze¿enie problemów polskich ojców.
W Polsce Konstytucja RP i Konwencja o Prawach Dziecka powinny gwarantowaæ przecie¿ równe prawa
rodzicielskie i opiekuñcze obojgu rodzicom.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




