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Prosimy o przesłanie sygnaturę sprawy, nazwę i adres sądu przed którym się toczy, 

dane "matki", dziecka i Pana abyśmy mogli do tej sprawy przystąpić jako 

pełnomocnicy Pana i Amelki. 

Jeśli chce Pan cokolwiek wygrać w sądzie musi pojawić się jakaś nowa 

jakość w procesie. Myślę nie tylko o instytucji osoby godnej zaufania ale o 

aktywnym udziale w procesie organizacji pozarządowej w roli pełnomocnika nie 

tylko Pana ale i dziecka. A tylko Fundacja Obrony Praw Dziecka Kamaka, na tle całej 

Polski, wypracowała odpowiedni warsztat dla realizacji takich celów.  Alienujący 

system społeczno-prawny ma zbyt silne fundamenty w polskiej rzeczywistość 

prawnej aby obalił go nawet najlepszy adwokat. Sam Pan, zresztą, już, z dużą dozą 

inteligencji i spostrzegawczości, zanalizował i opisał mi tę polską rzeczywistość 

przez telefon. 
  

Z wyrazami szacunku, 

Za Fundację Obrony Praw Dziecka Kamaka  

Krzysztof Mariusz Kokoszka  

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 

Tel. (+ 48) 606 - 515 - 686 

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

http://www.opiekawspolna.org/
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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. 

 

 

 

 

 



Fundacja   Obrony   Praw   Dziecka   KAMAKA realizująca działalność pożytku publicznego                                            
KRS 0000341653,  NIP 8681951946,  REGON 121279362;   Tel.606-515-686  

www.opiekawspolna.org , www.opiekawspolna2.pl.tl ;  32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29 

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

Zrealizowano w ramach zadania publicznego: „Przeciwdziałanie przemocy na tle alienacji 
rodzicielskiej” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Bochnia 
Kancelaria Adwokacka przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA                 3 | S t r o n a  

                 

 
 

 

 Zrealizowano w ramach zadania publicznego: 
„Przeciwdziałanie przemocy na tle alienacji rodzicielskiej” współfinansowanego ze 
środków Gminy Miasta Bochnia 


