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Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

fr'łrc /r*r4,.?
do Biura Rzecznika Praw OKka

/u*, /Aa,rL/
wpłynęły petycj e dotyczące

wprowadzenia priorytetu pieczy naprzemiennej w Kodeksie rodzinnym

i opiekuńczym;

opracowania proj ektu ustawy o przeciwdziałaniu alienacj i rodzicielskiej ;

opracowania narodowego programu dla rodzin, w których występuje alienacja

rodzicielska.

Przedmiotem ww. petycji jest między innymi wniosek o podjęcie prac legislacyjnych

zmierzających do zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. _ Kodeks rodzinny i opiekuńczy

(Dz. U. z 2019 t. poz. 2086, z późn. zm.) oraz podjęcie działafi legislacyjnych na tzecz

pr zeciw działania alienacj i ro dzi c ie l skiej .

Rzecznik Praw Dziecka nie posiada w zakresie swoich kompetencji inicjatywy

ustawodawczej, tym Samym jest zdania, że właścivrrym do rozpoznania przedmiotowych

pism jest Minister Sprawiedliwości, który odpowiada za ptzygotowywanie projektów aktów

prawnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę' że gotowy jest projekt ustawy o zmianie ustawy -

Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, który procedowany był

w poprzedniej VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy 3254 i3254-A),

jednakże nie udało się zakończyó procesu legislacyjnego. Proponowane w tym projekcie

rczwiryaria przewidujące wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych oraz instytucji

rodzinnego postępowania informacyjnego rcalizują większośó postulatów zawartych

w petycji. Wprowadzają one możliwośó szybkiego i bezkonfliktowego ustalenie wysokości

świadczenia alimentacyjnego dla dziecka, w sytuacji rozstania rodziców dziecka,jak również
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przewidują mechanizmy znacznie ułatwiając rodzicom wypracowywanie porozumienia

rodzicielskiego, upowszechniając mediację jako optymalną fo.-y zakonczenia sporów

okołorozstaniowych.

Co więcej projekt ten spotkał się z szeroką i znaczącą akceptacją, również w kręgach

polĘcznych, a nadto jest popierany przez nizej podpisanego Rzecznika Praw Dziecka.

Zgodniezart.6 pkt l ustawy zdnia ll lipca2014r. opetycjach(Dz..U. z20l8r.poz.

870) przekazuję teksty petycji, z prośbą o udzielenie odpowiedzi wnoszącemu petycje (do

wiadomości Rzecznika Praw Dziecka.) oruzuptzejmie proszę o pilne rozwaŻenie podjęcia na

nowo prac legislacyjnych umożliwiających wejście w życieprzytoczonych wyżej przepisów.
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