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 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich  

 
Skarga   

 
Piszę skargę, ale teŜ prośbę o pomoc w zmianie prawa w ramach kompetencji 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
 
Moja skarga wynika z faktu iŜ na spotkaniu w Senacie w dniu 23 lipca z ust przedstawiciela 
Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich padły słowa, Ŝe „prawa nie naleŜy zmieniać”. 
Nasze zdanie jest zgoła zupełnie inne, to prawo jest złe!  Z naszego doświadczenia wynika 
Ŝe naleŜy zmienić tylko kilka artykułów aby opieka naprzemienna mogła zacząć 
funkcjonować w naszym stanie prawnym Są to art. 26kc, art. 28kc, art. 58 krio, art. 107 krio, 
przeraŜający jest teŜ art. 211kk. 
 
Dziś w imię art. 211kk uprowadzanie są dzieci. Art. 211 kk powoduje Ŝe rodzic który zaczyna 
być świadomy prawa istniejącego w Polsce chce uniknąć aresztu – i wszelkich konsekwencji 
z tym związanych. Zazwyczaj pierwszą osobą która się o tym dowiaduje jest matka nowo 
narodzonego dziecka. Nie dość Ŝe na panikę mają wpływ hormony, które zmieniają się w 
okresie ciąŜy to na to ma wpływ teściowa, prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, policja, 
Centrum Praw Kobiet. Mają na to wpływy atawizmy, przekonania, wiara w płacz kobiety i 
konkurencja między męska – aparatu władzy czyli Policji kontra ojciec. 
 
Zacznę od początku tego zła: 
Art. 26 kc powoduje automatyczne ustalenie miejsca zamieszkania dziecka u tego kto 
pierwszy je porwie 
Art. 58 krio lub 107 krio powoduje automatyczne ograniczenie władzy rodzicielskiej temu 
rodzicowi któremu zabrano dziecko 
Art. 211 kk przeraŜa tego który ma dziecko – Ŝe jeŜeli dziecka nie zabierze z sobą to jak 
przejdzie przewód sądowy a zabierze dziecko po rozwodzie to pójdzie do więzienia na 3 lata 
(art. 211 kk wysyła do więzienia tą osobę która ma ograniczone prawa rodzicielskie, mamy 
juŜ niejednego ojca w takiej sytuacji który wyszedł co prawda na wolność ale za kaucją 
10.000 zł) 
 
W związku z tym Ŝe nie jest to prawo zmieniane – przygotowaliśmy zbiór poprawek tego 
prawa, co więcej zaczęliśmy zbierać podpisy pod nową ustawą 
http://forummatek.pl/ustawa/USTAWA_forummatek_mf_02.pdf 
http://dzielnytata.pl/akcja_podpis.htm 
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http://forummatek.pl/cel-ustawa.htm 
 
nie twierdzimy Ŝe proponowane zmiany są genialne – chcielibyśmy je przedyskutować z 
profesjonalistami, a profesjonaliści – z biura Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzeznika Praw 
Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich twierdzą Ŝe zmiany nie są potrzebne, błędne koło  
się kręci … 

A więc proponujemy spotkania – proponowaliśmy Ministrowi Sprawiedliwości – nie doszły do 
skutku, proponowaliśmy wielokrotnie Premierowi – nie doszły do skutku, jedynie raz od 4 lat 
zostaliśmy zaproszeni do Senatu… 

Prosimy o kilka spotkań w tej tematyce, aŜ zostaną one wysłuchane na spokojnie bez presji 
czasu. Podejrzewam Ŝe potrzebne jest minimum 2 spotkania po 8 godzin. Jesteśmy w stanie 
przyjechać w kaŜdym terminie do Brukseli, bo juŜ nie wierzymy w Ŝadne zmiany i w Ŝadną 
merytoryczną dyskusję tutaj w Polsce. Jesteśmy ignorowani i marginalizowani, wydaje się, 
ze jest to jednostkowy problem. Gdy 1500 osób pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich, to 
ignoruje się nas i podnosi larum, Ŝeby nie „spamować” mailami działań urzędu, bo nagle 
okazuje się, Ŝe Ŝaden z urzędników nie jest osobą władną i kompetentną, aby podjąć temat 
problematyki ojcowskiej w Polsce, a tych „jednostkowych” problemów natworzono juŜ ponad 
4.200.000 gdyŜ wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości  - tyle dzieci nie ma juŜ jednego 
rodzica od 1989r czyli w ciągu 25 lat „wolności” o której tak jest ostatnio głośno. 

Powstaje zatem pytanie - dlaczego powinniśmy zostać zaproszeni? – czy jesteśmy 
profesjonalistami w tej dziedzinie? OtóŜ odpowiadając na to pytanie powiem Ŝe mamy 
doświadczenie ponad 1500 ojców którzy do nas się zwrócili i zadzwonili, przegadane tysiące 
godzin w temacie i problematyce ojcowskiej i co więcej znaleźliśmy rozwiązanie dla ojców.  
To 1500 dramatów, to 1500 przegranych batalii sądowych, to 1500 zniszczonych Ŝyciorysów, 
to 1500 zniszczonych ekonomicznie jednostek, to 3000 dziadków ojczystych bez wnuków, to 
ponad 2250 dzieci odizolowanych od ojców – tyle osób nas błaga o pomoc…  

Skuteczne rozwiązanie przyjął jeden z nas: Uprowadził syna i ukrywał się przez 3 miesiące, 
ustalił miejsce zamieszkania u siebie zgodnie za art. 26kc, ograniczył matce prawo 
rodzicielskie zgodnie za art. 58 krio, Po rozwodzie zaciągnął matkę do notariusza gdzie 
podpisali „zgodny wniosek” o opiekę naprzemienną tydzień w tydzień pod zagroŜeniem 
wekslowym 10.000 zł. Okazuje się Ŝe moŜna, dziecko funkcjonuje normalnie, ma oboje 
rodziców, a nawet matka pozwoliła zadzwonić do ojca w dniu dziecka. My nie mamy takiej 
moŜliwości – w kaŜdy kolejny dzień dziecka stoimy pod Pałacem Prezydenckim i błagamy 
jak Jurand ze Spychowa „oddajcie nam nasze dzieci!!!!”  

Powstaje więc pytanie czy tak powinna wyglądać porada prawna dla ojca ? – „zabierz 
dziecko ukrywaj się a będziesz je miał”. Według nas nie! 

Co więcej dzwonią do nas matki – Ŝe same były wychowywane bez ojca, teraz ojciec ich 
dzieci uciekł – bo nie potrafiły ich zatrzymać, a chciały by Ŝeby ich dzieci miały ojca… 

Chcemy normalności, uwaŜamy Ŝe w Ŝyciu jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia, osiągnięcia, 
moŜna podróŜować, projektować, podróŜować,  bawić się, tworzyć a tym czasem zostaliśmy 
skazani na wojnę z naszym państwem które w imię złego prawa odbiera nam największą 
wartość – nasze dzieci, naszą pracę, naszą zabawę z dziećmi, mieszkania, kontakt z 
rodzinami a na końcu Ŝycie – bo juŜ na jednym pogrzebie byliśmy a łącznie 6ciu członków 
stowarzyszenia popełniło samobójstwo. To są ludzkie dramaty których nie chcemy 
przeŜywać. Mijają kolejne dni, miesiące, lata, kolejne wakacje, kolejne święta bez naszych 
dzieci, najlepsze lata w Ŝyciu naszych pociech bez udziału nas ojców… 
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Ojcowie w Polsce są niszczeni ekonomicznie, psychicznie, są obywatelami drugiej kategorii, 
zepchnięci na margines Ŝycia, jedyne co im pozostaje to jechać wzorem Premiera do 
Brukseli i Ŝebrać o równe traktowanie. 

Oprócz samej zmiany ww artykułów w naszej ocenie prawo jest w 50% złe, co drugi art. 
NaleŜy wprowadzić: 

• Obowiązek powrotu dziecka do miejsca wspólnego  zamieszkania rodziców sprzed 
rozwodu (art. 25kc miejsce zamieszkania to miejscowość) 

• Obowiązek alimentacyjny tylko dla tych rodziców którzy nie chcą opiekować się 
dziećmi 

• Obowiązkowe badania DNA po urodzeniu dziecka (podobno co 5 dziecko nie jest 
ojca…), moŜliwość ustalenia ojcostwa – męŜczyzny nie uznanego za ojca 

• Skrócenie terminów rozpraw – zamiast 5 lat – 3 miesiące 
• Brak wniesienia  opłat nie powinien wstrzymywać biegu rozpraw… 
• Sprawy o kontakty z dziećmi powinny być rozpatrywane z urzędu a nierespektowanie 

kontaktów z dziećmi powinno być zagroŜone karą z urzędu. 
• Terminy apelacji, kasacji nie powinny przepadać po ½ roku a np. po 5 latach 
• Badania DNA powinny być doŜywotnie i dochodzenie roszczeń z oszustwa DNA 

doŜywotnie 
• Cała procedura sądowa – sąd powinien za automatu uzasadniać i wysyłać drogą 

elektroniczną oprócz pocztowej: wyrok, postanowienia, zabezpieczenia! 
• Fałszywe oskarŜenia powinny być równo karane jak samo przestępstwo 
• Sąd powinien w swej idei dąŜyć do porozumienia stron a nie ich skonfliktowania  

(dziś sprawa sądowa wygląda jak mecz – tylko jeden moŜe wygrać, a my tego nie 
rozumiemy dlaczego 2  strony nie mogą wyjść zadowolone – sąd to nie wojna!!!) 

• Bezkarność i odpowiedzialność sądów naleŜy zmienić 
 
Proszę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o zapoznanie się naszymi pismami na 
stronie, w nich są zawarte tematy, które mogły tu umknąć, a są równie waŜne 
 
http://dzielnytata.pl/pisma.htm  - nie jest ich duŜo 
z naszymi postulatami  
http://dzielnytata.pl/postulaty.htm 
z tym co jest złego w prawie 
http://dzielnytata.pl/patologia.htm  
 
My jako obywatele tego kraju powinniśmy dołoŜyć wszelkich starań aby w XXI wieku doszło 
do cywilizacji, do braku konfliktów miedzy ludzkich, do ogólnego szczęścia. Wiemy Ŝe to są 
frazesy, ale świat staje się coraz bardziej ładny, na pólkach w sklepie są towary, a tylko 
naleŜy poprawić relacje międzyludzkie zmieniając złe prawo. 
 
Na koniec naleŜy dodać bardzo waŜną rzecz – w kaŜdym procesie naleŜy wrócić do stanu w 
którym było dobrze – a było dobrze przed rozstaniem rodziców – tego nie da się naprawić, 
ale rozwód w większości przypadków doprowadza do utraty pracy, utraty mieszkania i 
samochodu, do utraty dziecka, to wszystko musi być tym ludziom zwrócone. Nie wiem jak 
ale kaŜdy z rodziców powinien podać konkretne straty a państwo powinno im te straty 
zrekompensować. To jest najtrudniejszy temat – zapewne przeraŜenie przed tą 
rekompensatą blokuje umysły obecnie rządzących, zapewne nie da się przywrócić stanu 
poprzedniego tak jak nie da się przywrócić wieku dziecka, nie mniej jednak przynajmniej 
minimalna rekompensata powinna zostać uczyniona. 
 
Ponadto – moja duŜa sugestia – Rzecznicy Praw Dziecka i praw Obywatelskich powinni 
mieć moŜliwość ingerencji w ustawy i proponować ich zmiany – wnosimy aby Europejski 
RPO wystąpił za taką propozycją do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Przykładem niech będzie moja prośba sprzed 10 lat do RPO – Ŝe w sprawach 
architektonicznych projekt budynku musi być zrobiony na oryginale mapy – papierowej!!!! 
jak to zostało wykonane w przypadku Stadionu Narodowego nie wiem – zostało zapewne 
ominięte prawo – a tak dalej być nie moŜe. RPO odpowiedział mi wtedy Ŝe nie moŜe 
przyjmować tego typu skarg bo nie ma uprawnień legislacyjnych – brak komórki skargowej 
zatrzymuje rozwój naszego państwa – jak to rozwiązać opisałem na stronie 
http://zmieniampolske.pl/ 
 
Ale te rozwaŜania będziemy omawiać pewnie przez następne kilkadziesiąt lat, a sprawy 
dzieci musimy rozstrzygnąć najwyŜej w ciągu roku, bo dłuŜej juŜ czekać nie moŜna ! 
 

z wyrazami szacunku 
Michał Fabisiak  

Prezes Stowarzyszenia 
DzielnyTata.pl 

 


