
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego 

projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych 

ustaw, druki nr 3254 i 3254-A. 

    Omawiany projekt jest kolejnym, po zmianach w egzekwowaniu obowiązku 

alimentacyjnego, projektem wychodzącym naprzeciw potrzebom małoletnich 

wychowujących się w niepełnych rodzinach. Nie mam wątpliwości, że dzięki 

dotychczasowym regulacjom wprowadzonym w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy 

znacząco zmniejszyła się liczba rodziców unikających płacenia alimentów. Jestem 

przekonana, że zmiany, nad którymi dziś procedujemy, równie pozytywnie wpłyną na życie 

dzieci. 

    Jednym z zaproponowanych w noweli rozwiązań jest wprowadzenie tzw. 

natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych oraz postępowania nakazowego 

alimentacyjnego. Są to zmiany, które zdecydowanie przyspieszą pozyskiwanie przez dzieci 

alimentów od rodziców. 

    Natychmiastowe świadczenie alimentacyjne to ogłaszane w postępowaniu nakazowym 

alimentacyjnym świadczenie, którego wysokość wyliczona będzie na podstawie jednej 

uniwersalnej zasady uwzględniającej ilość dzieci, ogłaszany przez GUS współczynnik 

dzietności oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Pozew złożony w 

nowym, maksymalnie uproszczonym trybie sąd rodzinny będzie musiał rozpatrzyć 

maksymalnie w ciągu 14 dni. Ważne jest, że każdy będzie mógł go wypełnić bez pomocy 

adwokata, a załączyć do niego trzeba będzie jedynie odpis aktu urodzenia dziecka. Obecnie 

na zasądzenie alimentów samotny rodzic czeka nawet kilka miesięcy. W tym czasie często 

musi stawiać czoła sporym problemom finansowym. Jest to więc dla niego duże ułatwienie, 

ponieważ wiąże się z szybszą wypłatą świadczeń alimentacyjnych. 

    Jednym z zaproponowanych w projekcie rozwiązań są mediacje rodzinne prowadzone 

przez profesjonalistę w ramach rodzinnego postępowania informacyjnego. Bezpłatne 

mediacje mają przeciwdziałać podejmowaniu pochopnie decyzji o rozpadzie małżeństwa, a 



także wspomagać rozwodzących się rodziców w wypracowaniu najlepszej dla ich dziecka 

ugody dotyczącej jego miejsca zamieszkania, kontaktów i alimentów. 

    Podzielam opinię projektodawców, według której to rozwiązanie, dzięki wypracowanym 

podczas tego procesu ugodom, skróci późniejsze rozprawy rozwodowe i zmniejszy ich 

konfliktowość. Skorzystają więc na tym przede wszystkim dzieci. 

    Koło Wolni i Solidarni popiera przedstawiony projekt. 

 

 


