
Szanowny Panie, 

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. 

W zasadzie całkowicie zgadzam się ze wszystkim co mogłem 

przeczytać 

w przesłanej mi odpowiedzi. 

Sytuacja w której się znalazłem tzn. porwanie dzieci przez matkę, 

ukrywanie przez ponad 3 miesiące miejsca pobytu dzieci, izolowanie 

mnie od dzieci przy 

bezczynności Policji, kuratora i sądu jest dla mnie okropnym i 

dramatycznym przeżyciem. Wszystkie zdarzenia, które miały 

miejsce w okresie ostatniego roku zburzyły doszczętnie moją 

wiarę w praworządność oraz instytucje powołane do 

ochrony dziecka i rodziny. 
Wierząc,naiwnie , w możliwość samodzielnej obrony swoich praw i 

praw dzieci przed sądem, przez pierwsze 6 miesięcy obywałem się bez 

adwokata. 

Dopiero w lipcu 2016 r. zatrudniłem panią adwokat. Niestety, 

wkrótce przekonałem się na własnej skórze o praktycznie 

zerowej skuteczności mojej pani pełnomocnik. Również 

"zaangażowanie" mojego adwokata w sprawę jest .....mówiąc oględnie 

znikome.. Sąd całkowicie ignoruje wszystkie składane przez nią 

wnioski. Sąd nie rozpatrzył w ogóle wniosku o ustalenie miejsca 

pobytu dzieci przy ojcu. Sąd w ogóle nie rozpatrzył wniosku o 

odebranie dzieci matce. Sąd wydaje na rozprawie postanowienie do 

którego prawie 3 miesiące sporządza pisemne uzasadnienie, blokując 

tym samym możliwość złożenia zażalenia........itd, itd. Do chwili 

obecnej nic nie słychać w sprawie zażalenia - sąd okręgowy nawet nie 

wysłał akt sprawy do sądu apelacyjnego. To już kolejne 2 miesiące 

bezradnego oczekiwania .... W planach mam również złożenie skargi 

na postępowanie sędziego referenta z wnioskiem o jego wykluczenie - 

choć nie bardzo wierzę w skuteczność takiego kroku. 

Sąd wyznaczył termin następnej rozprawy na (…) - czasu jest mało. 

Już od dłuższego czasu planowałem zmianę adwokata. 



Jestem całkowicie zdeterminowany do podjęcia wszelkich 

kroków. Moje dzieci są dla mnie najważniejsze - bez nich 

moje życie nie ma większego sensu. 

Na walkę o prawa dzieci i ich ojca poświecę wszystkie moje 

siły. 

W tej sytuacji zwracam się do Fundacji OPD KAMAKA o pomoc w 

mojej sprawie. Chciałbym porozumieć się z Państwa konsultantami 

jak najszybciej tak aby można było wybrać najbardziej optymalną 

strategię, która ma szanse doprowadzić do rozwiązania najlepszego 

dla moich dzieci. Deklaruję ścisłą współprace i pełną akceptację dla 

proponowanych przez Państwa rozwiązań. 

 

Z poważaniem 

(…) 

Tata E. i E. 

 

 
 

 

 


