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'Kaczmarek Danuta (DLPC)'
RE: stanowisko w sprawie petycji

Szanowna Pani Danuto
Ta odpowiedź jest jak dla mnie totalną ignorancją mojego prawa do wychowywania własnego dziecka
- tzw prawa naturalnego, nie mówię już o konwencji o prawach dziecka, o art. 8 9 która mówi że dziecko nie może
być rozdzielone z rodzicem
Nigdy nie zarzucono mi że zagrażam swojemu dziecku – 9 lat temu policja z naruszeniem prawa art. 23 kc wycięła
zamki , mnie pobiła i zabrała mi bezprawnie syna, dusząc mnie we własnym mieszkaniu – naruszone zostały warunki
konstytucji itd. W wielu sądach pozbawiono mnie prawa do obrony!
A więc od 9 lat nie widzę własnego syna, nie można mówić o jakimkolwiek kontaktowaniu się z synem w miejscu
uprowadzenia bo jest to bezsensowne
niemoralne, złośliwe, drastyczne.
Mój syn został porwany dla okupu żeby alimenty były pierwsze przed bankiem – po licytacji mojego mieszkania
pieniądze poszły na konto mamusi alienatorki
A więc nie można powiedzieć że prawo jest dobre i dobrze funkcjonuje – sąd rodzinny okłamał mnie, oszukał i
obraził w wielu punktach
Twierdząc że wszystko jest zgodnie z prawem i że to jest moja wina że porwano mi dziecko
A ja widzę jasno że uprowadzono moje dziecko po to żeby pozbawić mnie majątku, pracy , mieszkania i potomka a
potomka spadku
Pozbawiono mnie przy tym zdrowia – proszę zatem nie pisać że wszystko w prawie jest OK, bo nie jest
moja strona potwierdza jak jest bardzo źle www.fabi.pl
Pisaliśmy wielokrotnie petycje” o powrót dziecka do miejsca zamieszkania” – petycje te były ignorowane, a w pisach
do mnie państwo wręcz się naśmiewacie z mojej i innych ojców bezradności
Proszę żeby Ministerstwo zainterweniowało i zmieniło swoją linię orzeczniczą na taką – że dzieci wrócą z powrotem
do ojców!
Opieka naprzemienna nie jest atakiem na matki a jest remisem w wojnie o dzieci
Zatem powinna być bezwzględnie wprowadzona i zapisana w prawie
Art. 26kc i 28 kc powinny być zmienione na taki zapis:

trzeba zmienić art 26kc§2
Po rozstaniu rodziców wprowadza się opiekę naprzemienną w okresach tygodniowych
a dziecko do 100 km odległości zamieszkania rodziców ma mieć szkołę w połowie drogi,
powyżej 100 km rodzic opiekujący się ma albo zamieszkać w ostatniej miejscowości
wspólnego zamieszkiwania, albo dojeżdżać do dziecka na własny koszt. Gdy rodzice
mieszkają od siebie powyżej 100 km od siebie dziecko zostaje w ostatniej miejscowości
wspólnego zamieszkiwania rodziców.
a więc w art 28kc należy dodać: dziecko do 18roku życia może mieć 2 miejsca
zamieszkania u swoich rodziców
Z tego zapisu skorzystają dzieci, ojcowie nie będą cierpieli będąc odizolowani od swoich pociech
1

Rozumiem państwa chichot nad naszym losem – że jesteśmy bezradni, nie mamy broni, nauczeni jesteśmy
potulności, prawości,
Ale jeśli chcemy w przyszłości uniknąć terroryzmu w Polsce, prawo to należy zmienić!!!
Państwa uwagi przyjmujemy jako wypowiedzenie wojny polskim ojcom
I prosimy o to żęby tą wojnę zakończyć, bo jeśli chcemy żyć w spokojnym pańśtwe prawa oboje rodzice muszą mieć
prawo do wychowywania obojga rodziców, mówiąc kolokwialnie „remis końćzy wojnę” opieka naprzemienna –
obowiązkowa tą wojnę zakończy, dzieci do 18 roku życia, a jeśli kontynuują edukację to nawet do 26 roku życia
powinny zostać w ostaniej wspólnej miejscowości zamieszkiwania rodziców, po rozstaniu rodziców – żaden z
rodziców nie powinien tracić praw do wychowywania dziecka! I nie powinno być żadnych alimentów na dzieci w
formie okupu za uprowadzone dziecko
Dzieci powinny być na utrzymaniu tego rodzica u którego aktualnie przebywają.
Pozostaje mi mieć nadzieję że Ministerstwo Sprawiedliwości zrozumie problem i że uda się doprowadzić do sytuacji
kiedy dzieci na które czekamy od tylu lat wrócą do domów!!!!
Pozostaje mi mieć nadzieję ze spór o dzieci zostanie załatwiony na drodze prawnej i drodze porozumienia, na drodze
którą preferował Mahatma Ghandi czyli drodze absolutnie nie zbrojnej….
Życzę państwu żebyście w końcu zrozumieli nasz ból jaki czujemy po utracie naszych dzieci i żebyście jak to mówił
nasz Papież Jan Paweł II żebyście
Odmienili oblicze tej ziemi i zapisali w prawie słowa – definicje opieki naprzemiennej – że jest to opieka rodziców po
rozstaniu, polega ona na tym że dziecko pozostaje w ostaniej wspólnej miejscowości zamieszkiwania rodziców,
opieka naprzemienna polega na tym że dziecko jest przekazywane na przemian co tydzień od taty do mamy i na
odwrót zaczynając od pierwszego tygodnia roku dla mamy a drugiego tygodnia dla taty – przekazywanie dziecka
odbywa się co niedziela o godzinie 17:00 chyba że rodzice wspólnie na drodze obowiązkowej mediacji ustalą inaczej
Proszę zastanowić się nad tym że posiadanie dziecka przez jednego rodzica dalej w prawie nie może istnieć a jest
ono ujęte w art. 26kc!!!
I nie jest prawdą że prawo nie dyskryminuje jednego z rodziców – czyli ojca, bo matki mają większe predyspozycje do
tego żeby dziecko uprowadzić
chociażby karmienie piersią – zatem prawo powinno uwzględniać też wiek dziecka – czyli do 2 roku życia kontakty, a
po2 roku opiekę naprzemienną
W całym procederze powinny zostać wyeliminowane sądy rodzinne i zakłady OZSS opieka naprzemienna powinna
być wprowadzana z urzędu, rozwody powinny się odbywać w urzędach bez określania winy – wynika to z tego żę
obecnie ojcowie ze związków małżeńskich w większym procencie tracą dzieci
tak dalej być nie może – żeby małżeństwo było karą za posiadanie dziecka!
Proszę też o zapoznanie się z naszymi postulatami – bo jest ich dużo! Ojcowie nie tylko cierpią z powodu braku
dziecka, ale też nieuczciwych praktyk takich jak płacenie alimentów na nieswoje dzieci, cierpią z powodu że obcy
mężczyźni wychowują ich dzieci a- więc nie tylko jest ważne zaprzeczenie ojcostwa, ale i jego natychmiastowe
potwierdzenie po urodzeniu – poprzez obowiązkowe badania DNA
Zatem będziemy pisać petycje do czasu aż „OPIEKA NAPRZEMIENNA” ZOSTANIE WPROWADZONA
A państwo będziecie imiennie odpowiedzialni za jej brak – co za tym idzie za nasze cierpienie i cierpienie naszych
dzieci
Pozdrawiam
Michał Fabisiak
www.dzielnytata.pl
Jeszcze Polska nie zgnęła kiedy my żyjemy!
Ps postulaty znajdują się tutaj
http://dzielnytata.pl/postulaty.htm
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From: Kaczmarek Danuta (DLPC) <Danuta.Kaczmarek@ms.gov.pl>
Sent: Friday, January 11, 2019 10:38 AM
To: Undisclosed recipients:
Subject: stanowisko w sprawie petycji
Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Uprzejmie przesyłam stanowisko w przedmiocie Pani/Pana petycji nazwanej „o wprowadzenie priorytetu pieczy
naprzemiennej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym” wraz z kopią odpowiedzi na petycję udzieloną w lipcu 2017 r.
Z poważaniem

DANUTA KACZMAREK
Podreferendarz
Zespół Obsługi Organizacyjno-Kancelaryjnej
Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego
tel:

22 52-12-680

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888
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