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Warszawa 22 stycznia 2018 

Michał Fabisiak 
Stryjeńskich 10 m 76 
02-791 Warszawa 
Tel 501 25 00 33 

 Prokuratura Krajowa 
ul. Rakowiecka 26/30 
02-528 Warszawa 
biuro.podawcze@pk.gov.pl 

 

Wniosek 

Wnoszę o spowodowanie odblokowanie mnie na portalu społecznościowym facebook w trybie 
natychmiastowym (1 dzień). 

 
Jeśli zaś prokuratura uzna, że zarządza tym spółka zagraniczna i  prokuratura nie ma na to wpływu to 
proszę żeby wszyscy obywatele Polski zostali potraktowani identycznie jak Ja zgodnie z art. 32 
konstytucji i wszyscy zostaną zablokowani na 30 dni tak jak ja.  

 

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 
publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny. 

 

Skoro ja jestem obywatelem drugiej kategorii – bo udostępniam materiały które nie pochodzą z 
zewnątrz tylko z samego facebooka – to tak samo muszą być potraktowani wszyscy inni obywatele. 
Chyba że prokuratura uważa że ja jestem jakiś gorszy… 

 

Ponadto moje działania wg mojej wiedzy chronione są art. 54 Konstytucji 

Art. 54. Zasada wolności poglądów 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania 
informacji. 

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. 

 

Skoro zastosowano zakazem środki prewencyjne przeciwko mnie to proszę zastosować takie środki 
które spowodują nieblokowanie mnie w przyszłości ! 

Wnoszę o sprawdzenie kto zastosował cenzurę i doprowadzenie do ukarania tej osoby za jej 
stosowanie. Ponadto ukaranie cenzora będzie miało pozytywne skutki społeczne gdyż zapobiegnie to 
takim działaniom w przyszłości. Dobrze by było pokazać firmie Amerykańskiej że musi szanować Polską 
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Konstytucję jeśli chce działać na rynku Polskim – a przypominam że Facebook także zarabia na reklamie 
dzięki Polskim klientom. Bardzo ważna  

Ważny jest tu także fakt że Facebook zablokował mnie bo udostępniłem transmisję na żywo. Ważne 
jest też że ciężko przewidzieć co zostanie powiedziane w tej transmisji i się do niej odnieść. Ważne też 
że była to transmisja manifestacji ruchu narodowego, a więc działania te mają na celu zastraszenie 
samego ruchu poprzez cenzurę działań tegoż ruchu.  

 

Z poważaniem   
Michał Fabisiak   

 

 

Załączam dowody – print screeny z działań facebooka 
dodam że udostępnieniony film nadal znajduje się na facebooku !!!! 

https://www.facebook.com/MarszNiepodleglosci/videos/1388969274471803/  

 

załączniki załączam w mailu w plikach jpg  

 

 

 

 

 


