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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Mąrek Mic'haĺuk
ZsM.422.20.2018.8M

Pan
Mateusz Morawĺecki
Pľezes Rady Minĺstľów
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pełną ochĺonę praw małoletnich, jak również

na poprawę sytuacji osób upľawnionych do otľzymania alimentów, przekazuję

na ľęce Pana Premiera raport pt. ,,Nątionąľ regulations of formaĺ child mąintenance
administľątion in Poland and Bąltic sĺates", zawierający wyniki badań poľównawczych
przeprowadzonych

na Litwie, Łotwie, Estonii i w Polsce w zakresie

problematyki

niealimentacji

Pomysł przepľowadzenia tego rodzaju badań narodził się

w tľakcie doľocznego

spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski' które odbyło się w Rydze

w dniach l-2 marca ŻO|7 r.

Przedstawiciele kľajowych instytucji zajmujących

się pľawami dziecka, podjęli decyzję o przepľowadzeniu wspólnego badania na

temat

niealimentacji, czyli problemu obecnie najbardziej aktualnego dla wszystkich uczestniczących

w w/w zjeżdzie państw. Rzecznik Pľaw obywatelskich Republiki Łotewskiej

przejął

odpowiedzialność za koordynację badania i przedstawienie jego wyników podczas kolejnego

spotkania Rzeczników zaplanowanego na rok 2018. Warto dodać' Że w przygotowaniu
metodologii badania, pomagali Rzecznikom takze eksperci z Instytutu Filozofii

i Socjologii

Uniweľsýetu Łotewskiego.

W tľakcie tegorocznego zjazdu Rzeczników, odbywającego się w dniach 2I-22 maja

w Waľszawie' gościez Łotvĺy pľzedstawili wyniki

badań porównawczych dotyczących

tematyki związanej z egzekucją alimentów.

W ramach przepľowadzonych badań zebrano i porównano obowiązujące
prawne oÍaz proceduralne

w

zakĺesie dochodzenia alimentów
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w

regulacje

czterech krajach

nadbałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie, Estonii

iw

Polsce.

W

przedstawionym rapoľcie,

dokonano między innymi szczegółowej analizy procesów ptzyznawania alimentów

i

obowiązujących

w nich pľocedur cywilnych, jak ľównież porównano

dostępne środki

pľawne w zakĺesie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Na

zakonczenie przedstawiono zbiőr najlepszych praktyk

w

zakľesie walki

z niealimentacją oruZ pytania mogące stanowić wstęp do dalszej dyskusji nad poruszonym
problemem.

WyraŻam nadzieję, Że przekazany raport będzie nie tylko inspiracją do dalszych
đziałańna rzecz ochĺony interesów małoletnich, ale takŻe zostanie wykoľzystany w pracach

Rządu otaz w dziaŁaniach polskich organów, przyczyniając się tym samym do pełniejszej
realizacji pľawa dziecka do godziwych warunków socjalnych.
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- raport pt. Nationalregulations offormal child maintenance adntinistraĺion in Poland and Baltic
states;
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