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Pan Michał Fabisiak  
Prezes Stowarzyszenia DzielnyTata.pl 

  
i inni sygnatariusze  Petycji kierowanej Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
  
  
Szanowni Państwo  

Z uwagą zapoznaliśmy się z treścią „Petycji” nadsyłanych m.in. przez Stowarzyszenie 
DzielnyTata.pl na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.  

Uprzejmie informujemy, Ŝe zgłaszany od dłuŜszego czasu problem był w Kancelarii 
Prezydenta RP wnikliwie analizowany. W związku z tym, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej nawiązała kontakt z Ministerstwem Sprawiedliwości i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw 
Równego Traktowania – to jest organów, w których kompetencjach leŜy podjęcie działań w tym 
zakresie.  
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się szereg spotkań z udziałem przedstawicieli Ministra 
Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, parlamentarzystów, 
organizacji ojcowskich, administracji rządowej i samorządowej, środowisk prawniczych, 
sędziowskich, psychologicznych i kuratorów sądowych. Podczas tych spotkań zdefiniowano kilka 
kluczowych problemów oraz przygotowano propozycje ich rozwiązań. Obecnie sprawą tą zajmuje 
się Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z uwagą śledzi przebieg i postęp tych prac.   
  

  
Z powaŜaniem 
  

GRAśYNA WERESZCZYŃSKA 

DYREKTOR 

Biura Listów i Opinii Obywatelskich 

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

tel. +48 22�695 26 56, fax +48 22�695 22 38 

e-mail: blo@prezydent.pl 
  

  
 

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz. 

 
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego uŜytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość 
przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo 
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, 
powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione. 
This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom 
they are addressed. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by 



mistake and delete this e-mail from your system. 
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