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Sygn: SO.514.4.2017 

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 23.11.2017 odebranie 29.11.2017, informuję co następuje. 
Stowarzyszenie Dzielny Tata nie prowadzi działalności gospodarczej a także nie pobiera składek na 
działalność statutową, w związku z czym nie przyjmuje żadnych pieniędzy ani w gotówce ani na konto, 
którego nie posiada. Stowarzyszenie nie pomaga osobom prywatnym a cała działalność jest działalnością 
dobrowolną i społeczną. Stowarzyszenie zostało założone w celu zmiany prawa rodzinnego – w tym art. 
26kc, 28kc 58krio, 107 krio oraz wprowadzenia opieki naprzemiennej do systemu prawnego w Polsce.  

Pismo skierowane do nas traktujemy jako prowokację, jakiejś instytucji czy osób prywatnych i w 
takich kategoriach należy to rozpatrywać. W związku z tym, że podejrzewamy, że państwa zapytanie jest 
spowodowane jakimś pismem do Państwa prosimy o przesłanie nam kopii. 
Pismo to jest efektem czyjegoś fałszywego zawiadomienia, więc żądamy skierowani sprawy niezwłocznie do 
prokuratury zgodnie za art. 304 kpk 

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o 
tym prokuratora lub Policję 

Jednocześnie informujemy, że takie fałszywe zawiadomienia były już kierowane w naszą stronę 
albowiem byliśmy oskarżani o to, że prowadzimy obozy na Białorusi, które to oskarżenie wywołało zbędne 
czynności organów państwowych co jest przestępstwem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i podlega 
ściąganiu z urzędu.  

Pragniemy też poinformować państwa, że to nie my porywamy dzieci a to nam dzieci uprowadzono i 
odizolowano od rodziny. Z państwa pisma można wyczytać pewną starą maksymę – że człowiek któremu 
ukradziono rower jest zamieszany w kradzież roweru. To tak jakbyśmy my byli zamieszani w uprowadzenia 
dzieci, gdy to nam te dzieci porwano bądź podstępem uprowadzono. Podejrzewamy też, że jest to zemsta 
gdyż przeciwko sędziom i organizacjom kobiecym jest prowadzone postępowanie prokuratorskie „za 
działalność w zorganizowanej grupie przestępczej”. Podejrzewamy, że w akcie zemsty organizacje te wysyłają 
przeciwko nam fałszywe zawiadomienia. 

Dla rozpoznania problemu prosimy się zapoznać z naszymi pismami do władz 

http://dzielnytata.pl/pisma.htm 

Nie prowadzimy żadnej działalności terrorystycznej tylko zgłaszamy zgodnie z obowiązującym prawem 
protesty uliczne, które zostały uwiecznione tutaj: 

http://dzielnytata.pl/manifestacje.htm 

To jak zabrano nam dzieci można zobaczyć tutaj 

http://dzielnytata.pl/odbieranie.htm 
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Nasza działalność skupia się na zbieraniu ludzi którzy podpisują kolejne petycje przygotowywane przez ojców 
na stronie www.petycja.eu i te petycje są wysyłane do władz 

Efekty tych petycji można zobaczyć tu: 
http://dzielnytata.pl/postep-prac-nad-naprzemienna.htm 

Żeby zrozumieć szerzej problem proszę się zapoznać ze stroną prywatną Prezesa Stowarzyszenia 
http://fabi.pl/historia4.htm gdzie jasno widać dlaczego porywa się dzieci w Polsce – często te dzieci 
uprowadzane są z chęci czystego zarobku albo w przypadku Michała Fabisiaka z dziwnej metody obrony 
przed kredytem bankowym, celem wykorzystania prawa upadłościowego. 

Prosimy też jako stowarzyszenie o propagowanie „opieki naprzemiennej” jako najlepszej formy opieki nad 
dziećmi po rozstaniu rodziców, która to już jest standardem w większości cywilizowanych krajów świata. 
Proponujemy  takie rozwiązanie prawne: 

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. 

 Okresy opieki naprzemiennej ustala się z urzędu tydzień w tydzień, okresy te mogą być zmienione 
w drodze mediacji pomiędzy rodzicami. Zaleca się dla dzieci małych okresy krótsze np codziennie, 
co 2 dni a dla dzieci starszych dłuższe np co 2 tygodnie. 

O co generalnie chodzi? – o to żeby dziecko nie opuszczało ostatniej wspólnie zamieszkiwanej miejscowości, 
a gdy miejscowość jest mała to nie dojeżdżało do szkoły powyżej 50km. 
Takie rozwiązanie nie tylko da dzieciom możliwość wychowywania przez oboje rodziców ale także zatrzyma 
falę rozwodów bo nie będzie alimentów – o które tak bardzo zabiegają mamusie wyprowadzające się z 
domu. 

Jak wielka jest to szkoda dla narodu Polskiego można się zapoznać tu: http://dzielnytata.pl/maloletni.htm 
wynika z tych danych wprost że przez 27 lat „wolności” pozbawiono już ponad 4,5 mlna dzieci taty, ale nie 
zapominajmy, że statystyki te też mówią o tym, że 4% matek traci dzieci – matki te też odzywają się do nas 
zgłaszając poważny problem ustrojowy zawarty w art. 26kc§2, który mówi że sąd musi ustalić miejsce 
zamieszkania dziecka u tego rodziców który pierwszy je porwie. Taki zapis prawa powinien zostać 
zlikwidowany. Jak widać z pisma pewne środowiska robią nadal naciski żeby zarabiać na krzywdzie ludzkiej, 
na alimentach, na uprowadzonych dzieciach i dążą do zniszczenia naszej społecznej inicjatywy. Mamy 
nadzieję że dołożą państwo wszelkich starań żeby poinformować posłów, senatorów, władze lokalne, że 
opieka naprzemienna powinna stać się priorytetem wtedy stowarzyszenie Dzielny Tata nie będzie już nikomu 
potrzebne a dzieci odzyskają oboje rodziców i zaprzestaną być wykorzystywane do celów zarobkowych przez 
biznes rozwodowy. 

Z wyrazami szacunku 
Michał Fabisiak 


