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Panie Pośle dziękuję za zaproszenie mnie na konferencję, 

proponował bym zacieśnienie współpracy w bardziej przyjaznym środowisku. Przedstawię w punktach 

moją propozycję – jak wyobrażam sobie naszą współpracę

 

1. Proponuję spotkanie w małym gronie, być może kilku posłów którzy rozumieją

na którym omówilibyśmy problemy patologii naszego prawa: Największy problem to art. 26kc, art. 

28 kc, art. 58 krio, art. 107 krio, art. 211 kk, kredyty we franku na poczet wspólnego mieszkania, 

badania DNA- na końcu tego listu opiszę pato

2. Spotkanie robocze na którym przedstawilibyśmy projekt ustawy 

minimum 15 posłów 

http://forummatek.pl/ustawa/USTAWA_forummatek_mf_03.pdf

Na tym spotkaniu omówili byśmy zakres potrzebnych 

się odbyć tylko na zmianie art. 58 krio 

dużo głębiej. Przyznam że na spotkaniu powinno być kilku konstytucjonalistów, ludzi 

doświadczonych w procesie legislacji 

zmian – przyznam że nie uda się tego omówić w ciągu 1 dnia 

rzędu – kto wie czy nie więcej…

3. Następnie potrzebne jest spotkanie do „

wstecz – ojcowie pozbawieni praw rodzicielskich muszą je 

wrócić do miejsca zamieszkania rodziców

 

Moim celem jak i stowarzyszenia

obowiązkowym powrotem do miejsca zamieszkania 

rozstania (w 96% ojca) oraz spełnienie naszych postulatów

http://dzielnytata.pl/postulaty.htm

http://dzielnytata.pl/patologia.htm

 

Patologia dzieli się na patologię prawa rodzinnego i 

gdyż musiał bym napisać książkę 

http://www.matras.pl/cala-prawda
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Proponuję współpracę 

dziękuję za zaproszenie mnie na konferencję, możliwość wypowiedzi, nie mniej jednak 

proponował bym zacieśnienie współpracy w bardziej przyjaznym środowisku. Przedstawię w punktach 

jak wyobrażam sobie naszą współpracę 

w małym gronie, być może kilku posłów którzy rozumieją

na którym omówilibyśmy problemy patologii naszego prawa: Największy problem to art. 26kc, art. 

28 kc, art. 58 krio, art. 107 krio, art. 211 kk, kredyty we franku na poczet wspólnego mieszkania, 

na końcu tego listu opiszę patologię systemu. 

Spotkanie robocze na którym przedstawilibyśmy projekt ustawy – zmian artykułów w gronie 

http://forummatek.pl/ustawa/USTAWA_forummatek_mf_03.pdf 

otkaniu omówili byśmy zakres potrzebnych zmian artykułów

się odbyć tylko na zmianie art. 58 krio – jak to proponuje Rzecznik Praw Dziecka, problem leży 

. Przyznam że na spotkaniu powinno być kilku konstytucjonalistów, ludzi 

doświadczonych w procesie legislacji – którzy zapoznali by się z naszymi pomysłami dotyczącymi 

przyznam że nie uda się tego omówić w ciągu 1 dnia – potrzeba prawdopodobnie 3 dn

kto wie czy nie więcej… 

Następnie potrzebne jest spotkanie do „spec ustawy” gdyż sama zmiana nie spowoduje zmian 

ojcowie pozbawieni praw rodzicielskich muszą je z powrotem odzyskać a dzieci muszą 

wrócić do miejsca zamieszkania rodziców sprzed rozwodu (art. 25kc) 

Cel 

Moim celem jak i stowarzyszenia jest wprowadzenie opieki naprzemiennej po rozstaniu rodziców ale z 

obowiązkowym powrotem do miejsca zamieszkania – przywrócenie stanu majątkowego rodziców sprzed 

pełnienie naszych postulatów 

http://dzielnytata.pl/postulaty.htm 

Patologia Prawa Rodzinnego 

 

http://dzielnytata.pl/patologia.htm 

Patologia dzieli się na patologię prawa rodzinnego i prawa majątkowego, omówię patologię w skrócie 

gdyż musiał bym napisać książkę – co więcej została ona opisana już przez Janusza Falińskiego

prawda-o-wspolczesnych-zwiazkach-malzenskich.html
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wypowiedzi, nie mniej jednak 

proponował bym zacieśnienie współpracy w bardziej przyjaznym środowisku. Przedstawię w punktach 

w małym gronie, być może kilku posłów którzy rozumieją jak Pan problem, 

na którym omówilibyśmy problemy patologii naszego prawa: Największy problem to art. 26kc, art. 

28 kc, art. 58 krio, art. 107 krio, art. 211 kk, kredyty we franku na poczet wspólnego mieszkania, 

zmian artykułów w gronie 

zmian artykułów, zmiany prawa nie mogą 

jak to proponuje Rzecznik Praw Dziecka, problem leży 

. Przyznam że na spotkaniu powinno być kilku konstytucjonalistów, ludzi 

którzy zapoznali by się z naszymi pomysłami dotyczącymi 

potrzeba prawdopodobnie 3 dni z 

” gdyż sama zmiana nie spowoduje zmian 

powrotem odzyskać a dzieci muszą 

nie opieki naprzemiennej po rozstaniu rodziców ale z 

przywrócenie stanu majątkowego rodziców sprzed 

, omówię patologię w skrócie – 

tała ona opisana już przez Janusza Falińskiego 

malzenskich.html 
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Z patologii prawa najgorsze są: 

Art. 26kc – jedyny artykuł który ustala miejsce zamieszkania u tego rodzica który porwie 

Art. 58 krio ogranicza władzę rodzicielską temu który nie ma dziecka 

Art. 211 kk skazuje rodzica na 3 lata więzienia jeśli dziecka nie uprowadzi 

 

Już z samych artykułów można się zorientować że jest źle, ale teraz pokrótce omówię patologię sądów 

 

Patologia Sądów 

 

Gdy dziecko zabierze ojciec to sądy kobiece ustalają na rozprawie niejawnej zabezpieczenie miejsca 

pobytu dziecka u matki – tłumaczą tym że mogą się pomylić !!!, później nie wiedząc czemu ustalają odbiór 

przymusowy dziecka od ojca – Policja wycina zamki, atakuje posesje, łapie ojca w pościgu samochodowym 

– robi łapankę jak Gestapo  dzieci pozostają przy ojcu tylko jeśli ojcu uda się obronić – wyprowadzić 

dziecko spod obstrzału detektywów, policjantów, kuratorów, bandytów. Sam już uczestniczyłem w 7 

nieudanych próbach przejęcia dziecka przez matkę – 7 razy udało się obronić ojca z dzieckiem.  

Gdy matka żąda ustalenia miejsca zamieszkania u niej – to wydaje się orzeczenie sądu w czasie 0:00 zero 

minut, zero sekund – bo orzeczenie to np. pojawia się w sądzie w poniedziałek o godzinie 8:00 gdy ojciec 

zabierze dziecko w sobotę, gdy ojciec zabierze dziecko – orzeczenie pojawia się najwcześniej po roku… 

 

przypadki łamania prawa mógłbym omawiać przez 2 godziny – to są tricki przeciągania rozpraw do 1,5 

roku do 1 rozprawy – a na niej wydawanie orzeczenia że sąd nie wyda uzasadnienia bo nie zamyka 

rozprawy…, sąd wyrzuca osoby zaufania, a gdy te nie chcą opuścić Sali nakłada karę na ojców 1000 zł 

proszę zobaczyć – jakie kłamstwa są stosowane przez sąd 1 szej instancji – które na szczęście nie są 

akceptowane w 90% przez drugą instancję 

 

http://dzielnytata.pl/ciekawostki/Fabisiak-kara.pdf  - sąd 2 instancji uchyla karę dla osoby zaufania 

 

już 3 razy byłem wyrzucany z Sali – 2 razy sąd przyznał mi rację że nie słusznie, raz przyznał się że nie znał 

art. 154kpc bo „nikt do tej pory z tego prawa nie korzystał” 

 

Kolejna patologia sadów – to to że sądy za pracę dostają wynagrodzenie a my siedząc w tych sądach te 

pieniądze tracimy – nigdy sąd nie dopuszcza do pogodzenia stron – gdyż jest to korzystne dla sądu, 

kuratorów, prokuratorów, policji, MOPSów, RODK i wielu innych instytucji 

 

Patologia prawa majątkowego 

 

Głównym celem matek jest przejęcie majątku, co gorsza dogadanie się z bankiem na przejęcie inwestycji – 

przerażające jest to co się z tymi majątkami dalej dzieje ? 

Jak do tego dochodzi – około połowa ojców opisało mi swoja sytuację która pokrywa się w 100% z moją  

Matka bierze ślub z Ojcem, biorą kredyt na mieszkanie, po 2 latach od urodzenia matka się wyprowadza z 

mieszkania i jedzie do swojej mamy, ojciec w tym czasie jest obciążany alimentami tylko po to żeby stracił 

majątek.  Do tej pory można było się bronić w ten sposób że w przypadku kłopotów przepisywało się 

majątek dziadków na woje dziecko – w tym systemie dziecko jest zabierane. Przeraża mnie to podwójnie 

bo świadczy to o tym że pewna grupa w podstępny sposób w sposób ewidentny działa w celu przejęcia 

majątku ojca. Ten proceder należy ukrócić natychmiast. 

  

Ojcowie tracą pracę – bo wyznacza im się takie alimenty, które uniemożliwiają sprał te kredytu – ojcowie 

dostają komorników, gdy komornik idzie do pracodawcy – ojciec jest od razu zwalniany, co za tym idzie 

nie pracuje, nie płaci podatków, nie ubezpiecza się, często wiesza się bądź umiera jako bezdomny i 

bezrobotny. Byłbym pewnie gołosłowny gdyby nie to że 100% ojców którzy zmuszeni tą historią mieszkają 
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u mnie a ponad połowa ojców zgłasza mi ten problem, nawet przed chwilą zadzwonił ojciec zgłaszając mi 

taki wątek, ponadto widać to w zakładce „zniszczone” 

http://dzielnytata.pl/zniszczone.htm   

http://dzielnytata.pl/akcja_pozegnanie.htm 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bQ6sjacmDLNAXKtsnKROoxKtp0p9bIUhjaZY7slpX7o/edit#gid=

0  

 

Czas zakończyć też wspólnotę majątkową i winę w rozwodzie gdyż za winą idzie nagroda dla tej osoby 

która jest sprytniejsza i manipuluje  

patologia DNA 

Wielu ojców pisze mi ze „nie są ojcami” bo zrobili badania DNA wykazały że nie są biologicznymi ojcami 

swoich dzieci – gdy poczytamy art. Prawa KRIO to dowiemy się że ojcem jest ten kto jest mężem – wg 

mnie te art. są śmieszne, żeby nie powiedzieć tragiczne – jest to niezgodne po pierwsze z naturą, po 

drugie nie znam przypadku w którym dzieci np. z domu dziecka nie szukały by swoich biologicznych 

rodziców. Szukanie swojego pochodzenia, jest mocno w nas zakorzenione – nie da się oszukać natury.  

Tymczasem ojcowie nie biologiczni nie dość że są odizolowywani do nie swoich dzieci to jeszcze sądy 

wyznaczają okup za takie dziecko w postaci alimentów – to jest jawne złodziejstwo, to jest okradanie nie 

tylko z majątku, ale i z uczuć ojcowskich. 

Patologia Alimentów 

Niech za przykład posłuży rodzina Ojca przy którym jest dwójka mocno niepełnosprawnych dzieci, 

niewidoma córka i głuchy syn porażeniem mózgowym który nie chodzi, porusza się jak ośmiornica po 

podłodze… - Matka żeby mieć z czego żyć chce uprowadzić dzieci ojcu a on ze swojej renty 960 zł ma ją 

utrzymać i jej dzieci z innych małżeństw oraz pełnosprawne dziecko które uprowadziła wcześniej.  

Widać że nie tedy droga – to MOPS powinien jej pomóc a nie uczyć że będzie miała pieniądze tylko jak 

uprowadzi dziecko – widać stąd że alimenty, porwania dzieci mają bardzo szeroki aspekt społeczny – bo 

łączą one matki pełnosprawne, zaradne, cwane ale i takie matki które są niepełnosprawne i żeby 

przetrwać zrobią wszystko żeby zabrać dziecko ojcu tylko po to żeby kontynuować swoją egzystencję 

czyimś kosztem 

Statystyki 

4 588 575 dzieci nie ma już drugiego rodzica 

http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie  

 Małoletni - stan kart OPM w latach 1989-2013 

 

od 1991 roku ponad 92 000 mężczyzn zrezygnowało z życia, z czego 1500 rocznie z powodów rodzinnych 

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa  

 

ponad 2 miliony ludzi wyjechało z kraju – bo tak jak ja nie mogą tu pracować – to nie jest tylko powód 

braku pracy – ale brak prawnej możliwości!! 

 

Nie piszę dalej bo tak jak opisałem wyżej jest to wszystko w książce, wiele takich przykładów można by 

omawiać w nieskończoność, dziś widać że zabrnęliśmy w ślepy zaułek prawa, mentalności, musimy z tego 

zaułka wyjść rozwiązaniem opieki naprzemiennej i edukacji, prewencji przed pochopnym łączeniem 

majątku. Problem zmian prawnych dotyczących RODK opisze zaraz w kolejnym mailu 

 

Z wyrazem szacunku    

Michał Fabisiak    

   


