
 

Ojciec walczący o prawa do dziecka policja_WIN_12r_01.doc Strona 1 z 4 

www.fabi.pl/pisma.htm 
 

Ojciec walczący o prawa ojców do posiadania i wychowywania dzieci   www.fabi.pl  

 

data 12 października 2012 

 

Michał Fabisiak 

 

 

Tel 501 25 00 33 

 

Do Komisariat Policji 

Organizacji WiN 

91-805 Łódź 

 

Sygn policji 22-6145/12 

 

Szanowny Panie aspirancie sztabowy Rafale  K.– nazwisko nieczytelne 

1. Odmawiam stawienia się w komisariacie Policji w Łodzi – nie stać mnie na przyjazd  

2. Proszę o umorzenie postępowania prowadzonego przeciwko mnie jako bezzasadne -  

gdyż posiadam pełnie praw rodzicielskich i mogę zabierać syna gdzie chcę i kiedy chcę, nie 

mam tych praw ograniczonych. Proszę o uznanie oskarżeń mnie jako fałszywe i 

bezpodstawne . 

3. W przypadku prowadzenia postępowania proszę o włączenie do akt dowodów które 

załączam. 

4. W przypadku chęci przesłuchania mnie proszę skierować sprawę do komisariatu najbliższego 

mojego zamieszkania czyli do KP w Pułtusku 

5. Wręczenie prezentu mojemu synowi – którego nie mogę wręczyć gdyż moja małżonka 

uniemożliwia mi kontakty zasądzone przez sąd. Syn został uprowadzony z Warszawy przy 

pomocy policji – bez nakazu, bez kuratora, bez nakazu prokuratora. Skoro Policja może 

zabierać dzieci może też przekazywać prezenty. 

6. Wnoszę o wszczęcie postępowania przeciwko mojej Małżonce Magdalenie Fabisiak zam 

Wodnika 9 m 14 w Łodzi oraz jej koledze Andrzejowi Rutkowskiemu – którzy siła odebrali mi 

mojego syna. 

7. Oskarżam Magdalenę Fabisiak z  art 238 Kto zawiadamia o przestępstwie(...:) organ 

powołany do ścigania , widząc że przestępstwa nie popełniono podlega karze.  W uchwale 

Sądu Najwyższego z 20 maja 2011   r III CZP20/11 Sąd najwyższy orzekł:  "   - Nie ma podstaw 

do twierdzenia, aby orzeczenie dotyczące ustalenia miejsca pobytu dziecka wiązało się 

bezpośrednio z wykonywaniem pieczy(art95 par1 k.r.o.) rozumianej jako zespól obowiązków i 

uprawnień rodzicielskich obejmujących troskę o dziecko, dbanie o jego komfort psychiczny, 

wychowanie i rozwój; jest oczywiste że jeżeli rodzice nieograniczeni we władzy rodzicielskiej 

nie mieszkają razem, to miejsce pobytu dziecka musi być-oczywiście z uwzględnieniem jego 

dobra- określone przy którymś z nim.  Sama zmiana tego miejsca nie zmienia zakresu władzy 

rodzicielskiej, a w szczególności nie ogranicza władzy tego rodzica, u którego dziecko 

przebywało przed dokonana zmianą. Nie powinna także, choć pewne zmiany są 
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nieuniknione, prowadzić do ograniczenia kontaktów z dzieckiem, których utrzymywanie jest 

obowiązkiem rodziców, szczególnie ze względu na psychiczny rozwój dziecka "(…) 

 

Uzasadnienie 

 

 Zostałem wezwany jako podejrzany  o przestępstwo z art103§1.  z uz art. 211 kk 

Otóż domyślam się iż chodzi o zajście z dnia 30 czerwca 2012. Wtedy to wziąłem syna na spacer na 

ręce do samochodu gdzie chciałem mu zrobić niespodziankę i wręczyć prezent który kupiłem. Gdy 

wyszedłem z bloku – zostałem napadnięty przez sąsiada Andrzeja Rutkowskiego Zamieszkałego  

prawdopodobnie przy Ulicy Wiankowej 9 m 14 . Adres znam z akt sprawy jak i od teścia który mówił 

ze większość korespondencji do Państwa Justów trafia omyłkowo do ww pana pod podobny adres. 

 Pan  Andrzej Rutkowski owego dnia rzucił się na mnie krzycząc że będzie musiał mnie 

obezwładnić. (mam dowód nagranie) Zrozumiałem wtedy iż jest on ochroniarzem wynajętym przez 

moją małżonkę. Próbował on odebrać mi życie stosując chwyty obezwładniające, jednak ja 

ratowałem się ucieczką. Wcześniej dopadała mnie moja żona gryząc mnie w kark  Zabrała mi dziecko 

na ulicy. (mam dowód nagranie) 

 

 Wezwanie na komisariat Policji w Łodzi traktuję jako osobistą szykanę w stosunku do mojej 

osoby. Gdy ja prosiłem tutejszą policję o pomoc w sprawię kontaktów z moim synem – zgodnym z 

postanowieniem sądu – uzyskałem odmowę – ww komisariatu, posiadam też uzasadnienie na piśmie 

– dlaczego do tej odmowy doszło. Uzasadnienie jest proste – ze policja nie udziela pomocy w 

sprawach rodzinnych. Jasno widać,  że nie udziela takiej pomocy gdy prosi mężczyzna – ojciec dziecka 

– gdy zaś prosi kobieta – matka dziecka – policja zaraz rusza jej z pomocą. Traktuję to wezwanie jako 

dyskryminacje mnie jako ojca i proszę o rezygnacje komisariatu z tego typu działań !!!! 

 

 Gdy ja zwracałem się o pomoc – w czasie świat Bożego narodzenia i w 2 dzień Świąt oraz 

Wielkiej Nocy w 2010r , - policja odmówiła mi pomocy wejścia do mieszkania. Gdy ja zwracałem się o 

pomoc w sprawie dochodzenia w sprawie spuszczonego powietrza z 4 kół pod blokiem w trakcie 

wizyt – gdy Michał Just – brat Magdy widział mnie i wchodził do mieszkania prawdopodobnie pana 

Rutkowskiego – Policja powiedziała mi że spuszczenie powietrza z kół samochodu nie narusza mojego 

mienia. Ciekaw co by się działo gdyby Ci ludzie spuścili powietrze z samochodów policyjnych – czy 

taka sama była by reakcja policji? 

 

 Gdy moja małżonka odbiera mi siłą syna – mnie wzywa się na komisariat jako oskarżonego. 

Gdy moja małżonka prosi o pomoc policję – ta wszczyna działania przeciwko ojcu !!!! 

 

 Zanim rozpoczniecie Państwo działania przeciwko mnie proszę o wszczęcie działań mających 

na celu – sprawdzenie wszystkich przekrętów jakich dokonała moja małżonka – fałszując różnego 

typu dokumenty – biorąc fałszywe zwolnienia lekarskie, fałszując prawa autorskie do swojego 

dyplomu na magistra. Fałszując fakty i powody uprowadzenia naszego syna do Łodzi. 

 

 Tak Marek Fabisiak przebywa  Łodzi bez mojej zgody, został uprowadzony 2 krotnie z 

Warszawy gdzie się urodził i mieszkał przez pierwsze 2 lata życia !!! 

 19 marca 2010 roku oraz w wyniku rozboju 15 września 2010. W wyniku przestępstwa 

jakiego dopuściła się moja małżonka – zlecenia zamordowania mnie w naszym mieszkaniu – dziecko 

zostało brutalnie odebrane. Dziś chodzi do przedszkola – na które ja nie wyraziłem zgody, jest bite w 
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tym przedszkolu przez inne dzieci , bo matka nie dba o syna. (dowód w załączniku – nagranie). Matka 

porwała syna tylko i wyłącznie dla okupu – dla 2500 zł na miesiąc bo tyle zażądała ode mnie za 

dziecko . 

 Dziś nie daje mi możliwości zobaczenia się z moim synem – nie mam żadnych zdjęć z wakacji z 

moim synem Od 2 lat ! Bo syn jest izolowany przez państwa Just w ich domu, bo zapewne brakuje im 

pieniędzy na nowe samochody typu toyota RAV czy toyota Avensis, albo na kredyt zaciągnięty 

wspólnie z małżonkiem. 

 

 Panowie policjanci zastanówcie się komu pomagacie!!! 

          Michał Fabisiak  

 

 Dowody: 

1. Zdjęcia z wizyty ustalonej sądownie – do której nie dochodzi z winy małżonki bo dziecko jest 

ukrywane na wsi – zdjęcia Forda i Toyoty RaV 

2. Nagrania:  

- tata przyjeżdża na złość 

Kurator się spóźni – nie możesz wejść do mieszkania 

- kara na dziecku i znęcanie się matki 

Marek biją mnie dzieci w przedszkolu 

Nagranie Teściowa – nie  :  gdy podczas wizyty teściowa mowie że Magdy nie ma 

 

Nagranie - Musze Pana obezwładnić  słowa Andrzeja Rutkowskiego 

     - Magda mnie gryzie w szyję 

 

3. Nagranie Michała Justa który dzwoni do mnie bo rodzice nie dają mu pieniędzy i nie ma 

pieniędzy na przetrwanie 

4. Zdjęcia spuszczonego powietrza – czego świadkami byli Panowie policjanci z waszego 

komisariatu 

5. Zdjęcia zdegradowanego otoczenia gdzie mieszka obecnie uprowadzony Marek - Co ma 

wpływ na demoralizacje mojego syna oraz zdjęcia przedszkola do którego miał chodzić w 

Warszawie przy Ulicy Stryjeńskich.  

6. Załączam pismo - potwierdzenie że Policja nie wtrąca się w sprawy rodzinne 

7. Załączam prezent – proszę aby  policja  wręczyła mojemu synowi osobiście – gdyż ja nie mam 

takiej możliwości 
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Do wiadomości strony www i organizacje z nimi związane 

 

 www.fabi.pl  

www.forummatek.pl 

www.facebook.pl 

 „Nowela prawa opiekuńczego i wprowadzenia w Polsce ustawy o opiece wspólnej” 

 

www.owsiak.pl 

oddajcie mi tate.pl 

chcedotaty.pl 

tata.strefa.pl 

b.goczynski blog 

chcedotatusia.pl 

tel112.org 

Porozumienie Rawskie 

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka 

NocotyTato.org.pl 

Śląskie stowarzyszenie Obrony Praw Ojca 

Opiekarownowazna.pl 

Fundacja ojców Pokrzywdzonych Przez Sądy 

Niedzielnytato.com 

Komitet Przestrogi Przed Oddzieleniem Rodzica 

W stronę ojca.pl 

Ojcowie.pl 

Stowarzyszenie Kamaka 

 

 

 

 

 

 

 

 


