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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pra'uv Dziecka

Mclľek fuĺichcllak

Waľszawa' 23 pażdzieľnika 20l8 roku

ZsM.422.20.2018.8M

Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskĺch
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mając na uwadze troskę o dobro i pełną ochronę praw małoletnich, jak równieŹ

nadzieję na poprawę sytuacji osób uprawnionych do otľzymania alimentów, przekazuję

na ręce Pana Rzecznika raport pt. ,,National regulations of formal chiĺd maintenąnce

administľation in Polclnd ąnd Bąĺtic states", zawierający wyniki badań porównawczych

przeprowadzonych na Litwie, Łotwie, Estonii i w Polsce w zakľesie problematyki

niealimentacji.

Pomysł pľzepľowadzenia tego ľodzaju badań naľodził się w trakcie doľocznego

spotkania Rzeczników Pľaw Dziecka Kľajów Bałtyckich i Polski, które odbyło się w Rydze

w dniach |-2 marca 2017 r' Przedstawiciele kĺajowych instytucji zajmujących

się prawami dziecka' podjęli decyzję o przeprowadzeniu wspólnego badania na temat

niealimentacji, czyli problemu obecnie najbardziej aktualnego dla wszystkich uczestniczących

w ilw i1eżdzie państw. Rzecznik Praw 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 także eksperci z Instýutu Filozofii i Socjologii

Uniwersýetu Łotewskiego.

W tľakcie tegorocznego zjazdu Rzeczników wspomnianych państw odbywającego

się w dniach 2I-22 maja w Warszawie, goście z Łotwy przedstawili wyniki badań

porównawczych dotyc zący ch tematyki związanej z e gzekucj ą al imentów.

W ramach przeprowadzonych badań zebrano i porównano obowiązujące regulacje

pľawne oraz pľoceduralne w zakresie dochodzenia alimentów w czterech kľajach

nadbałtyckich, tj. na Litwie, Łotwie, Estonii i w Polsce. W przedstawionym raporcie,
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dokonano między innymi szczegőłowej anaLizy procesów przyznawania alimentów

i obowiązujących w nich pľocedur cywilnych, jak ľównież porównano dostępne środki

prawne w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Na zakonczęnie pľzedstawiono zbiőr najlepszych praktyk w zakĺesię walki

z niealimentacją oľaz pytania mogące stanowić wstęp do dalszej dyskusji nad poruszonym

problemem.

Mając na względzie dotychczasową współpracę na ÍZecZ pełniejszej ľea|izacji prawa

dziecka do godziwych warunków socjalnych, wyraŻam przekonanie, Że ptzekazany rapoľt

będzie nie tylko inspiracją do dalszych działan na rzecz ochrony inteľesów małoletnich, ale

takŻe zostanie wykoľzystany w pracach Biura Rzecznlka Praw obywatelskich, ptzyczyniając

się tym Samym do pełniejszego zabezpieczenia praw osób małoletnich uprawnionych do

alimentów.

Jednocześnie informuję' że ww. Rapoľt przekazałem Pľezesowi Rady Ministrów,

wnosząc o podjęcie działańnarzecz dzieci.
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