
 

Warszawa, 24 marca 2020 r.  

 

 

DLPC-IV.053.2.2020 

Pan  

Stanisław Trociuk  

zastępca  

Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

W odpowiedzi na pismo IV.7022.20.2016.MK z 19 marca 2019 r., w którym zwrócono 

się o informację, czy toczą się aktualnie prace nad wznowieniem procesu legislacyjnego w 

sprawie „alimentów natychmiastowych”, uprzejmie przestawiam następującą informację:  

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw (symbol UD392 w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów 

poprzedniej kadencji, druk sejmowy 3254 Sejmu VIII kadencji), który przewidywał 

wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych, po wniesieniu do Sejmu został objęty 

dyskontynuacją. W wersji przedstawionej Sejmowi 27 lutego 2019 r. przez Radę Ministrów 

projekt ten przewidywał również nowelizację art. 58 i 107 k.r.o. oraz wprowadzenie nowego 

typa przestępstwa - utrudniania kontaktów z dzieckiem po wydaniu orzeczenia przez sąd lub 

po zawarciu ugody w tym przedmiocie. Projekt w tym kształcie nie był ostatecznie 

procedowany z uwagi na złożenie autopoprawki, zaś prace nad nim zostały zakończone na 

etapie rozpatrzenia przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach 2 lipca 2019 

r. (druk sejmowy 3564 Sejmu VIII kadencji).  

Z uwagi na doniosłość projektowanych zmian projekt będzie przedmiotem ponownego 

opracowania w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Departamencie Spraw Rodzinnych i 

Nieletnich toczą się prace analityczne. Na obecnym etapie tych prac nie zostały podjęte decyzje 

o ostatecznym kształcie projektowanej regulacji zarówno w części dotyczącej zmian w obrębie 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw. W 

szczególności, niezależnie od rozwiązań znanych już z projektu UD392, rozważane są 

modyfikacje w obrębie instytucji alimentów natychmiastowych, rodzinnego postępowania 

Podsekretarz Stanu 



informacyjnego oraz rozszerzenie projektu o rozwiązania dotyczące kontaktów z dzieckiem i o 

postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (które zawierał rządowy 

projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej, również objęty dyskontynuacją).  

Z uwagi na obecny etap i charakter tych prac (projektowane rozwiązania nie zyskały 

jeszcze stałego kształtu) nie jest jeszcze możliwe udostępnienie projektu. Po jego opracowaniu 

i wpisaniu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projekt zostanie poddany 

uzgodnieniom międzyresortowym, opiniowaniu i konsultacjom publicznym, a wówczas 

zostanie przedstawiony do zaopiniowania również Rzecznikowi Praw Obywatelskich.  

 

Z poważaniem –  

Marcin Romanowski 

/podpisano elektronicznie/ 

 


