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Wniosek o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z 
dziećmi. 

 
W uzupełnieniu mojego pisma z dnia 25 września 2009r. wnoszę o 

zmianę postanowienia Sądu z dnia 11 marca 2009r. o zabezpieczeniu 
kontaktów z moimi dziećmi, tak aby wstępnie, w odstępach tygodniowych, 
odbyły się dwa lub trzech spotkania w obecności kuratora a następnie żeby 
córki przyjeżdżały do mnie co dwa tygodnie na całe weekendy, począwszy do 
piątku po południu do niedzieli wieczorem.  

Wnoszę również o przyjazdy dzieci na wszelkie ferie. 

Dodatkowo wnoszę o ustanowienie kuratora dla monitorowania i 
ewentualnej egzekucji realizacji postanowienia sądu.  

 
UZASADNIENIE 

 

11 marca 2009r. Sąd wydał postanowienie o moich spotkaniach z 
dziećmi, co dwa tygodnie w Terenowym Ośrodku Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka w Piekarach Śląskich, bez obecności matki. Wobec tego, że matka 
dzieci odmawiała realizacji spotkań, 19 czerwca 2009r. Sąd nadał 
postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności.  

 Ponieważ Ośrodek KOPD był nieczynny w okresie wakacji, do 
spotkania mogło dojść dopiero we wrześniu. 4 września br. udałem się na 
spotkanie, po uprzednim zawiadomieniu matki dzieci. Czekałem tam w 
wyznaczonym czasie ale nikt z dziećmi nie pojawił się.  

 Na spotkanie udałem się również w następnym terminie 18 września 
2009r. Tym razem dzieci zostały przywiezione przez matkę i jej przyjaciela 
Marka Kletę. Państwo ci jednak odmówili opuszczenia Ośrodka i starali się 
uniemożliwić mi spotkanie z córkami, próbując wywołać awanturę. Zdarzenie 
to opisałem szczegółowo w piśmie z dnia 25 września 2009r. W związku z tą 
sytuacją Ośrodek KOPD wycofał ofertę spotkań w swojej świetlicy.  

Zmiana  postanowienia jest konieczna ze względu na to, że jest ono 
niewykonalne. Zgodnie z obowiązującym kodeksem rodzinny i opiekuńczym, 
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rodzice i dzieci mają nie tylko prawo ale i obowiązek utrzymywania 
wzajemnych kontaktów. Obecnie nie jest to realizowane ze względu na 
postawię matki dzieci i brak możliwości egzekucji tego prawa.  

Wstępne spotkania, o większej częstości, są potrzebne w celu 
odtworzenia związku z dziećmi po ponad czterech latach wymuszonej rozłąki. 
Obecność kuratora jest niezbędna, żeby zapewnić spokojną atmosferę 
spotkań i uniknąć kolejnych prowokacji ze strony matki dzieci.  

Dwa, maksymalnie trzy, wstępne spotkania powinny wystarczyć aby 
przełamać bariery spowodowane długą rozłąką. Spotkania w obecności osób 
trzecich powinny być traktowane jako wyjątek. Rodzice i dzieci mają prawo 
do pełnego nieskrępowanego kontaktu. Krótkie spotkania w świetlicy w 
obecności kuratora są zaprzeczeniem spontaniczności rodzinnej. Poza tym 
podróż do Tarnowskich Gór, cztery godziny w jedną stronę, jest niecelowa 
jeśli ma być jedynie po to, aby przez dwie godziny porozmawiać z córkami. 
Dlatego najbardziej rozsądnym wyjściem będą ich regularne przyjazdy do 
rodzinnego domu na dłuższy pobyt. 

Nadzór kuratora nad realizacją spotkań jest konieczny ze względu na 
to, że Katarzyna Gaworek-Goczyńska przez ostatnie cztery lata działając w 
złej wierze uniemożliwiała córkom jakikolwiek kontakt ze mną. 

 
 
 
 
 

 
Bogdan Goczyński 
 

 
 
W załączeniu: Odpis niniejszego pisma dla Katarzyny Gaworek-Goczyńskiej 
 
Do wiadomości: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Śniadeckich 10, 00-656 
Warszawa. 

 
 
 
 
 


