
Fundacja   Obrony   Praw   Dziecka   KAMAKA   Organizacja   Pożytku   Publicznego                                            
KRS 0000341653,  NIP 8681951946,  REGON 121279362;   Tel.606-515-686  
www.opiekawspolna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl ;  e-mail: k-kokoszka@wp.pl  

32-700 Bochnia, ul.Heleny Modrzejewskiej 29; Skype:Krzysztof Mariusz Kokoszka; Twitter:KrzysMaKokoszka 

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA  Pekao S.A.  78  1240  2294  1111  0010  2863  7676 

Kancelaria Adwokacka przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP  
KRS 0000341653; Tel. 606-515-686,  32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29            1 | 
S t r o n a  

                 

 

(…) 

Jutro 06.02.2017 sad rejonowy w sopocie wyda wyrok w sprawie bezpodstawnego wezwania 

policji na ul. _______________ __/__ w Sopocie. 

Doszło do kuriozum, w którym sad na posiedzeniu w grudniu 2016 roku przyznał, że miałem 

prawo do wezwania policji celem pomocy w realizacji postanowienia sadu z dnia 10.06.2014 

dotyczącego zabezpieczenia kontaktów w każdy 2 i IV weekend miesiąca od 16:00 do 18:00 

w niedzielę. 

Sąd zarządał odsłuchania ppłyty z nagrania mojej rozmowy z komendą wojewódzką oraza 

KMP w Sopocie i o dziwo wyszło na moje, tzn wezwanie moje i rozmowa (ponad 17 minut) 

to prosba o pomoc w realizacji kontaktów z z dziećmi przez Policję, która odmaiwała mi 

pomocy, zbywała, oraz pomawiała, a priori że dzieci się mnie boją oraz, że nie chcą się ze 

mną widywać.Teraz po wydaniu wyroku będę mógł poprosić o wydanie akt oraz o 

skopiowanie płyty którą przysłała sama policja. 

(…)  

Pozdrawiam 

(…) 
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Witam serdecznie, 

  

Proszę przesłać materiały, dokumenty i nagrania z opisywanej sprawy 

pomówienia Pana o bezpodstawne wezwanie Policji. Taka rzecz stanowi 

bezpośredni powód złożenia pozwu przeciwko Policji o odszkodowanie i 
zadośćuczynienie a także skargi do Strasburga. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Za Fundację Obrony Praw Dziecka 

  

Krzysztof Mariusz Kokoszka 
Pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej 



Fundacja   Obrony   Praw   Dziecka   KAMAKA   Organizacja   Pożytku   Publicznego                                            
KRS 0000341653,  NIP 8681951946,  REGON 121279362;   Tel.606-515-686  
www.opiekawspolna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl ;  e-mail: k-kokoszka@wp.pl  

32-700 Bochnia, ul.Heleny Modrzejewskiej 29; Skype:Krzysztof Mariusz Kokoszka; Twitter:KrzysMaKokoszka 

Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA  Pekao S.A.  78  1240  2294  1111  0010  2863  7676 

Kancelaria Adwokacka przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP  
KRS 0000341653; Tel. 606-515-686,  32-700 Bochnia, ul. H. Modrzejewskiej 29            3 | 
S t r o n a  

                 

Biegły z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej  

pomoc prawna i psychologiczna, mediacje, negocjacje, przeciwdziałanie alienacji 

rodzicielskiej, terapia małżeńska, rodzinna i indywidualna, problemy 

wychowawcze z dziećmi, inicjatywy ustawodawcze, lobbing na rzecz zmian 

prawa, PR  

www.opiekawspolna.org 

www.opiekawspolna2.pl.tl  

  

Tel. 606 - 515 - 686 

------------------------------------------------------------------- 

Ta wiadomość zawiera informacje dot. relacji prawnik-klient, ma charakter poufny i może być wykorzystana 

wyłącznie przez jej adresata. Odczytywanie tej wiadomości oraz jakiekolwiek jej powielanie, przekazywanie 

lub wykorzystanie przez kogokolwiek poza jej adresatem i osobami przez niego upoważnionymi jest 

zakazane. Jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość pomyłkowo prosimy ją bezzwłocznie usunąć i natychmiast 

poinformować nadawcę o takim fakcie.  

This e-mail contains privileged attorney-client communications and/or confidential information, and is only 

for the use by the intended recipient. Receipt by an unintended recipient does not constitute a waiver of any 

applicable privilege. Reading, disclosure, discussion, dissemination, distribution or copying of this 

information by anyone other than the intended recipient or his or her employees or agents is strictly 

prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us and delete the 

original material from your computer. 

  

  

http://www.opiekawspolna.org/
http://www.opiekawspolna2.pl.tl/

