
                                                                        

 

 
 

 

 
 
Do wszystkich Senatorów RP

Na ręce Szanownego Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego

 

 

PETYCJA O WZNOWIENIE PRAC 

PROJEKTEM USTAWY

I „ZATRZYMANIE

 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowni 

w dniu 31 stycznia 2021 roku 

RODZICIELSKIEJ, którzy działają na rzecz praw polskich dzieci zdobyła w zimowych 

warunkach najwyższy szczyt Karkonoszy górę Śnieżka, aby zwrócić uwagę Szanownych 

Senatorów, iż mają oni szerokie poparcie społeczne 

Wybranie daty tego wydarzenia nie było przypadkowe, albowiem w tym samym dniu miał 

miejsce Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 

w celach ochrony zdrowia najbardziej 

więc dzieci . 

Dnia 31 stycznia 2021 roku ze strony uczestników akcji chcieliśmy zwrócić uwagę na tragiczny 

stan zdrowia psychicznego dzieci. 

bardziej się pogłębia. Nie jest łatwo pomagać 

zapomniana przez cały system opieki zdrowotnej

dziecięcą są bardzo ważne. Drugim kierunkiem jakim należy podjąć w celu  poprawy zdrowia 

                              prawodladzieci@gmail.com 

Karpacz, 31.01.2021 roku

Do wszystkich Senatorów RP 

Na ręce Szanownego Marszałka Senatu Pana Tomasza Grodzkiego 

PETYCJA O WZNOWIENIE PRAC LEGISLACYJNYCH NAD OBYWATELSKIM 

PROJEKTEM USTAWY ZAWARTEJ W SENACKIM DRUK

NIE PANDEMII ALIENACJI RODZICIELSKIEJ

Szanowni Państwo Senatorowie, 

w dniu 31 stycznia 2021 roku grupa sygnatariuszy petycji STOP ALIENACJI 

RODZICIELSKIEJ, którzy działają na rzecz praw polskich dzieci zdobyła w zimowych 

szczyt Karkonoszy górę Śnieżka, aby zwrócić uwagę Szanownych 

Senatorów, iż mają oni szerokie poparcie społeczne za uchwaleniem ustawy druk senacki 63. 

Wybranie daty tego wydarzenia nie było przypadkowe, albowiem w tym samym dniu miał 

estry Świątecznej Pomocy, która praktyczni co roku zbiera pieniądze 

w celach ochrony zdrowia najbardziej bezbronnych i najmłodszych obywateli 

Dnia 31 stycznia 2021 roku ze strony uczestników akcji chcieliśmy zwrócić uwagę na tragiczny 

stan zdrowia psychicznego dzieci. Zły stan psychiczny polskich dzieci z

Nie jest łatwo pomagać w dziedzinie medycyny, która 

zapomniana przez cały system opieki zdrowotnej. Społeczne zbiórki pieniędzy na psychiatrię 

Drugim kierunkiem jakim należy podjąć w celu  poprawy zdrowia 

 

, 31.01.2021 roku 

 

OBYWATELSKIM 

SENACKIM DRUKU NR 63 

ALIENACJI RODZICIELSKIEJ” 

grupa sygnatariuszy petycji STOP ALIENACJI 

RODZICIELSKIEJ, którzy działają na rzecz praw polskich dzieci zdobyła w zimowych 

szczyt Karkonoszy górę Śnieżka, aby zwrócić uwagę Szanownych 

za uchwaleniem ustawy druk senacki 63.  

Wybranie daty tego wydarzenia nie było przypadkowe, albowiem w tym samym dniu miał 

co roku zbiera pieniądze 

obywateli naszego kraju, a 

Dnia 31 stycznia 2021 roku ze strony uczestników akcji chcieliśmy zwrócić uwagę na tragiczny 

psychiczny polskich dzieci z roku na rok coraz 

dziedzinie medycyny, która została niemalże 

Społeczne zbiórki pieniędzy na psychiatrię 

Drugim kierunkiem jakim należy podjąć w celu  poprawy zdrowia 



 

 

psychicznego dzieci w Polsce

w projekcie ustawy druk Senacki nr 

Akcja spotkała się również z ogromnym pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem społecznym 

oraz medialnym i będzie kontynuowana

tym razem w Trójmieście pod nazwą 

również spotkała się z ogromnych zainteresowaniem społeczeństwa. Zaś w dniu 28 lutego 2021 

roku zaplanowaliśmy, aby zimą zdobyć

Turbacz, czyli najwyższego sz

Niestety rozwiązania systemowe w Polsce w dalszym ciągi 

rodziców, czego potwierdzeniem są przegrywane przez Polskę sprawy w Europejskim Trybunale 

Praw Człowieka z art. 8,  a dziecko po rozstaniu rodziców 

jednego z rodziców bez pytan

przełożenie na fatalny stan psychiatrii dziecięcej w Polsce. 

Rozwiązania poprawienia sytuacji polskich dzieci, których rodzice żyją w rozłączeniu znajdują 

się w obywatelskim projekcie 

druku Senackim nr 63. Niestety prace na

pozytywnych opinii instytucji, zajmujących się prawami dziecka,

przyczyn bardzo spowolniły i stan ten utrzymuje się do dziś dnia.

pretekstem do wstrzymania prac nad tą bardzo 

zmianą przepisów. Tym bardziej, że stan epidemiczny jest wykorzystywany przez alienujących 

rodziców pretekst do całkowitego odizolowania dzieci od 

rodzica. Można uznać, iż to już

Zwracamy się zatem do Pana Marszałka

aby prace nad tym projektem zostały niezwłocznie wznowione i 

skierowany do I czytania, co będzie działaniem na rzecz dobra polskich dzieci oraz poprawienia 

stanu psychiatrii dziecięcej. 
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w Polsce to wdrażanie rozwiązań zapobiegawczych, 

Senacki nr 63.    

Akcja spotkała się również z ogromnym pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem społecznym 

i będzie kontynuowana. W dniu 14 lutego 2021 roku odbędzie s

ście pod nazwą „Trzy mola jedno serce dla alienowanych dzieci

z ogromnych zainteresowaniem społeczeństwa. Zaś w dniu 28 lutego 2021 

zimą zdobyć kolejny #SzczytAlienacjiRodzicielskiej, tym razem 

zczytu Gorców.      

Niestety rozwiązania systemowe w Polsce w dalszym ciągi nie chronią praw dziecka do obojga 

czego potwierdzeniem są przegrywane przez Polskę sprawy w Europejskim Trybunale 

a dziecko po rozstaniu rodziców w Polsce najczęściej pozbawiane jest 

pytania dziecka o zdanie, co później odbija się na psychice dzieci, i ma 

przełożenie na fatalny stan psychiatrii dziecięcej w Polsce.  

Rozwiązania poprawienia sytuacji polskich dzieci, których rodzice żyją w rozłączeniu znajdują 

obywatelskim projekcie ustawy, uchwalonym ponad podziałami politycznymi, 

Niestety prace nad tym projektem w połowie 2020 roku

nstytucji, zajmujących się prawami dziecka, z niezrozumiałych dla nas 

bardzo spowolniły i stan ten utrzymuje się do dziś dnia. Pandemia nie może być 

pretekstem do wstrzymania prac nad tą bardzo ważną i wyczekiwaną przez dzieci i rodziców 

zmianą przepisów. Tym bardziej, że stan epidemiczny jest wykorzystywany przez alienujących 

łkowitego odizolowania dzieci od drugiego rodzic

już istna plaga - PANDEMIA ALIENACJI RODZICIELSKIEJ!

do Pana Marszałka i Szanownych Państwa Senatorów

em zostały niezwłocznie wznowione i  został

skierowany do I czytania, co będzie działaniem na rzecz dobra polskich dzieci oraz poprawienia 

  jakie znajdują się 

Akcja spotkała się również z ogromnym pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem społecznym 

odbędzie się kolejna nasza, 

lienowanych dzieci”, która 

z ogromnych zainteresowaniem społeczeństwa. Zaś w dniu 28 lutego 2021 

Rodzicielskiej, tym razem góry 

nie chronią praw dziecka do obojga 

czego potwierdzeniem są przegrywane przez Polskę sprawy w Europejskim Trybunale 

najczęściej pozbawiane jest 

dziecka o zdanie, co później odbija się na psychice dzieci, i ma 

Rozwiązania poprawienia sytuacji polskich dzieci, których rodzice żyją w rozłączeniu znajdują 

uchwalonym ponad podziałami politycznymi, zawartym w 

d tym projektem w połowie 2020 roku, pomimo bardzo 

z niezrozumiałych dla nas 

Pandemia nie może być 

wyczekiwaną przez dzieci i rodziców 

zmianą przepisów. Tym bardziej, że stan epidemiczny jest wykorzystywany przez alienujących 

rodzica i rodziny drugiego 

ALIENACJI RODZICIELSKIEJ! 

i Szanownych Państwa Senatorów o spowodowanie, 

został on niezwłocznie 

skierowany do I czytania, co będzie działaniem na rzecz dobra polskich dzieci oraz poprawienia 



 

 

Ostatnio na Sejmowej Komisji Petycji w dniu 27 

w senackim druku 63 są dobre dla interesów dzieci w Polsce potwierdziła Dyrektor 

Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Pani Beata Turek.

Art. 72. Konstytucji RP zapewni

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem 

i demoralizacją. Faktem jest, iż alienacja rodzicielska stanowi przemoc nad dzieckiem, 

a rozwiązania zwiększające możliwość 

są w ustawie druk senacki 63 

W związku z tym gorąco prosimy Pana Marszałka oraz Państwa Senatorów o wznowienie 

podziałami politycznymi prac nad tą jakże ważną i potrzeb

dzieciom prawa do obojga rodziców oraz ochrony przed przemocą alienacji rodzicielskiej

poparcie jej. 
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Ostatnio na Sejmowej Komisji Petycji w dniu 27 stycznia 2021 fakt, iż rozwiązania zawarte 

w senackim druku 63 są dobre dla interesów dzieci w Polsce potwierdziła Dyrektor 

Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Pani Beata Turek.

Art. 72. Konstytucji RP zapewnia ochronę praw dziecka oraz prawo 

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem 

Faktem jest, iż alienacja rodzicielska stanowi przemoc nad dzieckiem, 

a rozwiązania zwiększające możliwość ochrony dzieci przed tą formą przemocy zawarte 

 

W związku z tym gorąco prosimy Pana Marszałka oraz Państwa Senatorów o wznowienie 

prac nad tą jakże ważną i potrzebną ustawą w celu zagwarantowania 

dzieciom prawa do obojga rodziców oraz ochrony przed przemocą alienacji rodzicielskiej

Łączymy wyrazy szacunku,

stycznia 2021 fakt, iż rozwiązania zawarte  

w senackim druku 63 są dobre dla interesów dzieci w Polsce potwierdziła Dyrektor 

Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Pani Beata Turek. 

prawo każdego do żądania 

od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem  

Faktem jest, iż alienacja rodzicielska stanowi przemoc nad dzieckiem,  

ochrony dzieci przed tą formą przemocy zawarte  

W związku z tym gorąco prosimy Pana Marszałka oraz Państwa Senatorów o wznowienie ponad 

w celu zagwarantowania 

dzieciom prawa do obojga rodziców oraz ochrony przed przemocą alienacji rodzicielskiej oraz 

Łączymy wyrazy szacunku, 


