
http://dzielnytata.pl/prawo.htm      (poufne-nie dajemy na fejsa)  Strona 1 z 7  
  

Warszawa 2014, 2015, 2019 ,2021 
  

Poradnik okradzionego ojca w 4.0 
http://dzielnytata.pl/prawo.htm  

  
Zastanawiasz się co w procesie rozwodowym idzie nie tak?  
Mówisz mam dowody – wygram…. Nic z tych rzeczy – nie znasz Polskiego prawa  
Zacznijmy od początku – to nie prawnik a Ty masz znać prawo – masz je znaleźć w sieci i wykuć na 
pamięć:  

• Art. 26KC§2 – sąd ustala miejsce zamieszkania z tym rodzicem z którym aktualnie przebywa tego 
artykułu nie ma w poradnikach ani książkach 

• Art. 58Krio – Sąd ogranicza władzę rodzicielską w wyniku rozwodu temu kto nie ma dziecka na 
wyraźny brak zgody tego rodzica który ma dziecko  

• Interpelacja 6396 – „zabranie dziecka wbrew woli drugiego rodzica nie wyczerpuje znamion 
czynu zabronionego z art. 211KK  

• Art. 211 kk – za porwanie dziecka grozi do 3 lat ale tylko temu co nie ma praw rodzicielskich po 
rozwodzie nie będziesz mieć tych praw – idziesz do więzienia jak w grze „monopoly”  
  
Dla tych co nie mieli małżeństw jest jeszcze art. 107krio i dla tych co te małżeństwa skończyli  
  
Tyle z praw – tylko tyle musisz znać na początek, ale żeby to zrozumieć pewnie musisz trochę 
powalczyć – tak jak z ospą – jak wyjdą pryszcze zrozumiesz, że jesteś chory  
  
Kolejne art. Które musisz ogarnąć to art. Wokół tych co widzisz wyżej  

 Art. 25 kc – miejsce zamieszkania to miejscowość a nie dom matki!  
• Art. 59 i 60 Krio są równie ciekawe jak poprzednie  
• Art. 363 kpc – jeśli zaskarżysz do wyższej instancji to orzeczenie staje się nie prawomocne 

(uwaga postanowienia są natychmiast wykonalne! – co to oznacza – że jak sąd każe sciac Ci 
głowę to najpierw to wykona a potem Twój prawnik może to zażalić ale jest na to knif – art. 742 
kpc!!! I art. 579 kpc – poznaj je!!!  

• Jak nie dasz rady z tego to art. 577kpc – sąd może zmienić postanowienie  
Po przegranej apelacji – znów zgłaszasz sprawę do 1szej 

• Zmiana zabezpieczenia, gdy dziecko jest u matki – nie ma sensu = jest niemożliwa!!! czyli musisz 
zabrać własne dziecko do siebie!  

• Art. 154 KPC – zabieraj zawsze ze sobą 2 osoby zaufania. Gdy sąd je wyrzuca – to bądź asertywny 
– nie daj się wyrzucić i nie pozwalaj na opuszczenie sprawy przez nie. Nie bój się jak sąd ukarze 
osoby zaufania to niech to zażalą – wygrają – zobacz http://dzielnytata.pl/ciekawostki/Fabisiak-
kara.pdf   
  

A więc wracamy do klu – masz zabrać dziecko zobacz jak one to robią:  
http://dzielnamama.pl 
Masz zabrać, masz się ukrywać, masz mieć odłożone pieniądze, masz zrezygnować z pracy i znaleźć sobie 
inną – na czas procesu – aż ograniczą matce prawa, jak tego nie zrobisz to :  
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http://dzielnytata.pl/absurdy/absurd_MK1.pdf umieściłem to w dziale absurdy ale to nie absurd – tak 
brzmi orzeczenie SN – że zgodnie z art. 58 sąd musi ograniczyć władzę rodzicielską 2go rodzica  
aaa słyszałeś pewnie, że sąd ograniczył prawa rodzicielskie temu rodzicowi co zabrał dziecko – otóż zrobił 
to bezprawnie – gdyż sad musi działać zgodnie ze stanem faktycznym – stan faktyczny na dany dzień był 
inny. Nie wiesz jeszcze że sąd 1 instancji może łamać prawo ale 2 instancji już nie. A więc musisz 
przetrwać do 2 instancji  
Jest to trudne – sprawy dla matek rozstrzyga się w ciągu tygodnia dla ojca w ciągu pół roku – 4 lat tu 
sądy przeginają.  
  
Jak się ukrywasz?  
Musisz uważać – na każdy Twój ruch, pojedziesz do rodziców – stanie za tobą detektyw, połozy się pod 
samochód i złapiesz GPSa – potem to już tylko godziny żeby Cię dopaść. Nawet gdyby tak się stało nie 
poddawaj się.   
Zrób sobie listę 10 ojców którzy Ci pomogą w każdej sytuacji  - zainstaluj aplikację Fast msg – tak żeby 
na raz wysłać 10 smsów – będą liczyć się sekundy. W smesie podaj pełną informację – gdzie mają Ci 
pomóc, że od razu i że to pilne. Przećwicz taką akcję – sprawdź ludzi. Wiedz że w sytuacji nagłej nagle 
wszyscy okazują się „wyluzowani”  
  
Nadawaj na żywo: 
Nadawanie na zywo daje Ci przewagę nad wrogiem – nawet jak Ci zabiorą komórkę to nagranie masz w 
sieci. – sprawdź jak to działa – ucz się (nie zawsze tak jest jak nie masz zasięgu – ale wtedy masz upload)  
  
Miej 2 źródła rejestracji – jedno CI zabiorą – nie będą wiedzieli że masz 2  
  
Ale policja zabierze mi dziecko?  
Policja nie jest organem powołanym do kontroli postanowień sądowych. Dziecko może odebrać tylko 
kurator. Są od tego jednak tricki i wyjątki – wpuścisz matkę – ta zacznie krzyczeć że dziecko umiera itp. 
– Policja wejdzie bo jest zagrożenie. Powiedz Policji że nie zgadzasz się na obecność matki. Niebieska 
Karta też daje takie uprawnienia – zapoznaj się z nią. A teraz dowiedz się dlaczego policja nie ma prawa 
zabrać Ci dziecka  
  
Zmienia się policja rozesłała dezyderat nr 4 do wszystkich komend http://dzielnytata.pl/komenda-
glowna/pet_d4.pdf   
  
http://dzielnytata.pl/prawo/policja-nie.pdf http://dzielnytata.pl/prawo/policja-nie/Policja-nie2.pdf   
te 2 druki masz mieć ze sobą w kieszeni spodni zawsze jak i interpelację 6396 – przynajmniej 1 stronę 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3913E91E   
  
wszystko to zawsze znajdziesz tu: http://dzielnytata.pl/prawo.htm   
  
Ale ja mam dowody!  
Wydaje CI się że sąd zmieni miejsce zamieszkania dziecka na Twoje bo masz dowody  
Nic bardziej mylnego – dowody tylko służą udowodnieniu winy w procesie rozwodowym. Wina służy do 
tego żeby mieć alimenty na siebie przez resztę lat.  
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Sądy akceptują tylko fakty a nie dowody … 
Czy  jak  dziecko  jest  u  matki  –  to  potrzebny  jest  na  to  dowód?  –  nie   
Czy jak powiesz, że ona Cię biła potrzebny będzie dowód – nie bo nikt takiego dowodu nie uzna, bo 
byłby on śmieszny. 
  
Dlaczego żona mnie oskarża z art. 207 ?  
Ano po to żeby wina w rozwodzie była Twoja. Zaskoczony? – bo nie znasz art. 11 KPC  
Sprawa karna wiąże sprawę cywilną – wina jest tego czyja jest w sprawie karnej. 
  
Wied,z że wszyscy jesteśmy skazani z jakiegoś art. – to norma  
  
Co robić z nową żoną / partnerką  
Szaleństwem jest robienie w kółko tej samej rzeczy i oczekiwanie różnych rezultatów. (Einstein)  
Musisz się zmienić. Koniec z płaceniem za pizzę w pizzerii. Musisz się nauczyć takiego textu” płać i 
wychodzimy”. Nie mówię że teraz musisz zwrócić się się 100% w drugą stronę ale przynajmniej próbuj 
po 50% Ona ma zapłacić pierwsza np. za bilety do kina – Ty jej kup popcorn i Colę. Zawsze rób to po niej. 
Ona pozwoli CI na sex to kup jej kwiaty. Jak kupisz jej kwiaty bez czegoś co ona zrobiła dla Ciebie będziesz 
zwyczajnym frajerem. Frajerem jest ten co kupuje zonie samochód, buduje dom na jej działce – nie tylko 
nie będziesz go miał ale ona nie będzie ceniła Ciebie. Zobacz, jak to działa w knajpie – jak na 1 randce 
uda Ci się podprowadzić laskę do takiej sytuacji żeby to ona zapłaciła za Ciebie – zobaczysz jaki będziesz 
miał szacunek. Kup jej drinka a zobaczysz jak szybko zniknie. Zasada jest prosta – kto inwestuje w 
związek?. Musisz poczytać ponadto o zasadach push and pull – jednego dnia jesteś słodki, drugiego dnia 
diabełek – który nie daje się na nic nabrać. Kobiety wariują wtedy i się zakochują. Po co jej frajer który 
nosi za nią worek z kapciami ?  
  
Dlaczego nie warto mieć prawnika na Sali rozpraw?  
Jak popełnisz jakiś błąd – sąd musi Cię poinformować (nie zrobi tego masz podstawy do apelacji) Jak 
będziesz z adwokatem – będzie jechał po tobie równo – bo to obowiązkiem adwokata jest Cię 
informować.  
Przykładowo – nagrywasz w sprawie karnej sprawę na dyktafon Sąd 
– nagrywa Pan?  
Ty – tak bo nie znam takiego prawa które by zabraniało nagrywać  
Sąd – zarządzam przerwę  
Sąd – po przerwie – Informuje pana że zgodnie z art. 358kk itd. Itd.  
  
Jak masz adwokata na Sali – to idziesz do aresztu, jak nie masz to albo sąd się zgadza albo nie…. Adwokata 
warto mieć tylko dla celów odbierania poczty…  
  
Książka  
Kup koniecznie książkę  
http://www.matras.pl/cala-prawda-o-wspolczesnych-zwiazkach-malzenskich.html   
  
dzwoń do nas – wyjaśnimy Ci o co chodzi. Autor jest w naszej grupie facebookowej, dzwoń do tych co 
mają dzieci przy sobie. Masz kontakty do ponad 100 ojców na stronie DT! 
http://dzielnytata.pl/kontakt.htm   
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20 ojców na 1000 ma dzieci Dlaczego tak się dzieje?  
W naszym ruchu jasno widać ile dzieci jest przy ojcach – tylko 2%. Dlaczego tak się dzieje – odpowiedź 
jest zaskakująca – bo nie mają teściowych! Na to pytanie większość tak odpowiedziała, dlaczego więc 
oni mają te dzieci. Tu odpowiedź jest prosta bo nowy kochanek żony nie chce się nimi opiekować, bo to 
teściowa przejmuje opiekę – matka szuka pracy…  
Pozostałe 2% to rodziny z opieką naprzemienną a więc 2+2 mamy 4% te o których pisze prasa… 
http://dzielnytata.pl/maloletni.htm   
  
RODK nielegalne  
Ano tak – Tobie wydaje się że te badania mają na celu to żeby zmienić miejsce zamieszkania A 
prawda jest taka żeby Ci ograniczyć kontakty .  
Ale Forummatek rozwaliło RODK  
 
w sumie co z tego skoro w 2015r Andrzej Duda zalegalizował RODKi i przemianował na OZSS tak zrobił 
to PIS mimo że zmiany zrobiło PO  
  
Dodatkowe prawo które musisz znać  
Art. 578 kpc, 579, 742 kpc  
  
Pamiętaj – słyszysz o jakimś art. Czytaj w górę i w dół np.  słyszysz o 26kc – czytaj 25,26,27,28kc !!  
  
Art. 578 kpc –   
§ 1. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia 
nie było, z chwilą ich wydania.  
  
Co ono oznacza – sąd rodzinny skazał np. tatę na obcięcie głowy – więc jest to natychmiast wykonalne – 
po ścięciu głowy można to zażalić zgodnie z 363 kpc – to jest totalna bzdura naszego prawa, niezgodna 
z konstytucją – 2instancyjności sądów – co z tego jak prawo powstało za Stalina opublikowano je w 1964r 
a Konstytucja weszła w 1997  
  
Ratunkiem jednak jest art. 742 kpc  §3  
  
§ 3. Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu 
zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.  
  
Trickiem jakie stosują sądy gdy nie masz ślubu jest ograniczenie władzy na czas postępowania żebyś nie 
mógł porwać dziecka zgodnie z art. 211 kk – bo wtedy idziesz do więzienia na 5 lat,   
Ale ty to zażalisz i zdejmiesz zabezpieczenie wykonalności…. (742 kpc)  
  
W małżeństwie nie da się ograniczyć praw do czasu rozwodu – gdyż ograniczyć się da władzę tylko w 
wyniku wyroku. – Naucz się czym się różni wyrok od postanowienia  



http://dzielnytata.pl/prawo.htm      (poufne-nie dajemy na fejsa)  Strona 5 z 7  
  

Czym się różni pozbawienie władzy ze 111 krio od ograniczenia władzy ze 58 lub 107 krio  
  
Atawizmy:  
Dlaczego tą walkę przegrywają mężczyźni?  
Nie prawo jest złe tylko w pewnym sensie przyroda, dajmy taki przykład:  
Jak widzisz zgubionego cielaka to dasz go do zagrody z krową czy z bykiem… i widzisz od razu, że 
możesz być sędzią rodzinnym …  
  
To dlatego przegrywamy , CPK przez 20 lat uczyło policjantów – były szkolenia, na których uczono że 
„samiec twój wróg, esta esta” – że jak policja widzi dzieci to ma je oddać matce – nie ma to żadnego 
poparcia w Polskim prawie…  
  
Dzieci mają tylko ojcowie którzy nie mają teściowej?  
Niby  śmieszne, ale jak to rozłożyć  na atomy, to prawda wyglądanastępująco -  Nowy kochanek 
naszej żony mówi do niej – kochanie a może byśmy spędzili tą sobotę jakoś romantycznie?   
– oddaj dzieci siostrze  
Nie mam  
-oddaj dzieci matce  
Nie mam  
- to oddaj dzieci temu głupiemu ojcu – i wtedy dzieci wracają do ojca….  
  

A więc widzisz – posiadanie dzieci to nie tylko prawo, to stereotypy, to przypadki,  to zjawiska kulturowe  
  
Kto jeszcze ma dzieci przy sobie?  
Ojcowie którzy albo zrezygnowali z pracy, albo Ci którzy nie przerazili się tego że mieli zabrać dziecko  
Nich za przykład posłuży Ci książka Ania z Zielonego Wzgórza – tam mąż koleżanki Ani uprowadził jej 
koleżankę spod opieki despotycznego ojca który trzymał ją pod kloszem. Po ½ roku przyjechali do ojca 
na wieś przepraszając że musiał ją porwać – a tata na to : - Bardzo dobrze, czekałem na takiego zięcia 
który wyrwie moją córkę z tego padołu i zrobi to skutecznie  
  
Cel uświęca środki  
Nikt nie mówi żebyś się mścił, całość działania zmierza do ugody, do opieki naprzemiennej  
Jak ją uzyskać – mając już dziecko zwracasz się do mediatora o pomoc zgodnie zart 183.15  
  
Art. 18315. § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody 
zawartej przed sądem.  
  
Gdzie to znaleźć jak się zgubi:  
http://dzielnytata.pl/porozumienie.htm  
  
Czy możliwa w ogóle jest opieka naprzemienna?  
Tak – w 2015 roku zmieniono prawo, ale to prawo zmieniono tak żęby dało się je ominąć, łamiąc 
trójpodział władzy sędzia Zegadło wstał na spotkaniu komisji w sejmie „nie równoważne a powtarzające 
się” Michalak jaki inni zawtórowali – i znów wprowadzono paranoje.  
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Gdzie znaleźć ludzi z opieką naprzemienną?  
http://dzielnytata.pl/happyend.htm  
  
kilka osób ją prowadzi – Np. Rafał Leszczyński  
  
Zwróć się o pomoc do grupy na facebooku: „(ponad 5000 osób) 
https://www.facebook.com/groups/dzielnytatapl/  
  
znajdź osoby które Ci pomogą – pamiętaj działaj w realu a nie na fejsie  
  
opieka naprzemienna leży w zmienionym prawie po 2015 r http://dzielnytata.pl/prawo.htm 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3104  - koniecznie przeczytaj uzasadnienie i daj je do 
sądu !!!  
  
http://dzielnytata.pl/prawo/3104/3104-powtarzajace.pdf  - tu masz też inne art. Oprócz zmiennego art. 
58, 107  
  
Art. 756.2 punkt 3  

3) sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać z 
każdym z rodziców w powtarzających się okresach  
Art. 598.22. KPC  

 Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko 
będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.  
  
Sam widzisz, że zapisy tego prawa umożliwiają a nie nakazują  
  
Co jest źle?  
http://dzielnytata.pl/Bodnar-ukrywa-prawde.htm  tak i RPO i RPD są przeciwni opiece naprzemiennej – 
nie odpowiadają na wnioski o spotkania itd. Cóż muszą oni odejść może wtedy prawo się zmieni, na razie 
pracują oni przeciwko naszym dzieciom i narodowi Polskiemu….  
  
  
Zatem czy to jest przerażające? – nie poznajesz 20 art. Prawnych, zabierasz dziecko i wygrywasz Bez 
znajomości prawa jednak się nie ruszaj…  
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Egzamin na prawo jazy zdałeś a z prawa rodzinnego?  
  
Znajomość obowiązkowa art.:  
5, 24,25,26,28 kc,  
58, 107, 100, 111, 135 krio  
363, 578, 579 724 kpc  
189,191,211, 212, 231,234 kk  
41kw  
4,32,33,178 180 Konstytucji  
  
Art. karne przeciw policjantom – art. 191kk, art 231kk 
Czy da się ich pokonać? 
https://youtu.be/5tbCh_j52x4  
 
5kc = formuła Radbrucha – znajdź, zapoznaj się…  
   
  
Aaaa, każdemu się wydaje, że to my każemy porywać dzieci  
Nic podobnego – jak przeczytasz to od początku jeszcze raz to okaże się że jest to poradnik dla kobiet 
stosowany przez CPK, dzieci są ukrywane w ich tajnych mieszkaniach, po prostu odkryliśmy ich metody  
– metody rodem z komunizmu pod komunistyczne prawo  
Jeśli nie zaczniesz z nami chodzić na manifestacje, nie zaczniesz rozmów z rządem, tak będzie dalej Bez 
zmiany art. 26kc i 28kc nic się nie zmieni…  
  
Inne przykłady, porównania itp.  
http://dzielnytata.pl/jak-walczyc.htm   


