Stowarzyszenie DzielnyTata.pl
Warszawa Dnia 27 kwietnia 2015 r.
Warszawa.
W imieniu szykanowanego ojca
Jurka Giełdonia i jego syna
Michał Fabisiak prezes stowarzyszenia DzielnyTata.pl
Płocochowo 75A 06-100
100 Pułtusk
Tel 501 25 00 33
biuro@dzielnytata.pl
www.dzielnytata.pl

Do: Komenda Wojewódzka w Gdańsku
kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl

Przedsądowy Wniosek
niosek o zdjęcie ze strony Komendy Powiatowej Policji w Lęborku
http://www.lebork.policja.gov.pl/index.php
http://www.lebork.policja.gov.pl/serwis.php
oraz
https://www.facebook.com/pages/L%C4%99borska Policja/111595658933987?fref=photo
https://www.facebook.com/pages/L%C4%99borska-Policja/111595658933987?fref=photo
Gdzie umieszczono post z 20 kwietnia o 16:23
Informacji o rzekomym zaginięciu/uprowadzeniu dziecka
Naruszający tym samym dobra osobiste ojca i dziecka oraz powodujący strach u innych ojców, którzy mają
prawa do wychowywania własnych dzieci a chcieli by zabrać ze sobą dzieci np. na wakacje
Zgodnie z prawem do dostępu do informacji publicznej proszę poinformować nas jako Stowarzyszenie
Dzielny Tata drogą mailową czy?
1. Ojciec dziecka ma pełnie praw rodzicielskich?
2. Czy podawanie wizerunku dziecka zostało opublikowane za zgodą ojca?
3. Czy policja Lęborska ma prawo do egzekucji postanowień sądowych w sprawach małoletnich?
4. Czy przez publikację zdjęcia dziecka i upublicznienie na Facebooku nie zostały naruszone dobra
osobiste ojca oraz małoletniego ?
5. Czy Policja Lęborska zna treść odpowiedzi na interpelacje poselską 6396?
6. Czy ojciec ma prawo zabrać dziecko poza miejsce zamieszkania matki bez jej wiedzy i zgody?
Zgodnie z Polskim prawem?
Jednocześnie proszę poinformować Policję
Po
Leborską że:
Policja nie jest organem powołanym do kontroli sposobu realizacji postanowień sądowych w tego typu
przypadkach, bowiem rozstrzyganie sporów wynikających ze sprawowania władzy rodzicielskiej pozostaje
po
w kompetencjach właściwego miejscowo sądu rodzinnego i zastosowanie mają tutaj właściwe
wł
przepisy
prawa Cywilnego w szczególności ustawa z dnia 25 lutego 1964roku Kodeks Rodzinny i opiekuńczy.
Zgodnie z pismem do Michała Fabisiaka z dnia 14.06.2011 r
Oraz zgodnie
nie z pismem do stowarzyszenia Forummatek.pl
Oraz poinformowanie o treści odpowiedzi na interpelację 6396 której fragment cytuję:
W takim więc wypadku usunięcie dziecka spod fizycznej władzy opiekującego się nim jednego z rodziców i wbrew jego woli, jakkolwiek
samowolnie, nie wyczerpuje znamion przestępstwa określonego w art. 211 K.k.

Zatem jeśli zostały złamane przepisy o prawie policji zostały naruszone wnosimy aby policja zgodnie z art.
304 p2 KPK, Zgodnie z art. 231 KK oraz naruszeniem ustawy o Policji której jasno i wyraźnie wynika jakie
Policja ma prawa i obowiązki do realizacji swoich zadań to wnoszę o to aby zostało przesłane
zawiadomienie do prokuratury w związku z prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa przez
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Policjantów publikujących wizerunek dziecka, publikujących numery rejestracyjne samochodu ojca – co
narusza dobra osobiste ojca i dziecka.
Wnoszę na czas postępowania o usunięcie wizerunku małoletniego , informacji prywatnych związanych z
ojcem dziecka i brakiem zgody opiekuna prawnego na zamieszanie wizerunku zgodnie ze stanowiskiem
Rzecznika Praw Dziecka i naruszaniem dóbr małoletniego oraz konwencji Praw człowieka a czego w
niniejszej sprawie komenda Powiatowa W Lęborku się dopuściła.
Wnoszę o skierowanie do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego niniejszej skargi zgodnie z art. 37 KPA
celem wyciągnięcia konsekwencji wobec funkcjianariusza/szy który dopuścił się bezprawnego naruszenia
dóbr osobistych małoletniego, oraz praw obywatelskich i konstytucyjnych.
Świadkami niniejszego czynu zabronionego są osoby „użytkownicy portalu społecznościowego facebooku
którzy mieli dostęp do wizerunku Małoletniego” . Na godzinę 14:21 dnia 27 kwietnia 2014 roku
świadków było 43.791 którzy udostępnili post zamieszczony przez komendę powiatową w Lęborku
Reasumując Wnoszę o natychmiastowe usunięcie wizerunku małoletniego wobec braku zgody
ustawowego opiekuna ze stron internetowych oraz stron społecznościowych
Wnosimy też o przesłuchanie wszystkich użytkowników facebooka którzy udostępnili ta informację na
swoich stronach i zapytanie czy udostępnili ją świadomie – jeśli miało to miejsce wnosimy o skierowanie
do prokuratury zawiadomień zgodnie a art. 19 kk
Proszę o poinformowanie mnie mailowo czy podjęto stosowne działania w celu usunięcia informacji
zawartych na stronie, facebooku i stronach użytkowników facebooka oraz o podjęciu w przyszłości działań
zapobiegających naruszaniu praw obywatelskich, konwencji praw człowieka w przyszłości.

Załączam: linki do odpowiedzi, oraz same odpowiedzi w załączniku
Informacje przesłane do Michała Fabisiaka:
http://dzielnytata.pl/prawo/policja-nie/policja-nie.jpg
Informację do biura stowarzyszenia Biura Forummatek.pl:
http://dzielnytata.pl/prawo/policja-nie/Policja-nie2.pdf
odpowiedź na interpelację 6396:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3913E91E
print screeny ogłoszenia
Do wiadomości:
kpplebork@pomorska.policja.gov.pl

rzecznik Praw Dziecka
rpd@brpd.gov.pl

strona internetowa DzielnyTata.pl

Michał Fabisiak
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