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Pan  
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Minister Sprawiedliwości  

Prokurator Generalny  

 

 

 

W nawiązaniu do pisma z 11 maja 2015 r. (znak DWMPC-VII-072-1/15/2) będącego 

odpowiedzią na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 11 lutego 2015 r. (sygn. 

ZSS.422.7.2015.AT), chcemy zwrócić uwagę na aktualność zagadnienia związanego 

z problematyką egzekucji świadczeń alimentacyjnych zasądzonych orzeczeniami polskich 

sądów.  

W odpowiedzi wskazano między innymi, że decentralizacja obrotu (wynikająca 

z informacji Rzeczypospolitej Polskiej z 29 czerwca 2011 r., przekazanej na podstawie art. 71 

ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa 

właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań 

alimentacyjnych, Dz.U.UE.L.2009.7.1 ze zm.), w tym brak ustawy implementacyjnej 

ustalającej tryb pracy organu centralnego, stanowią źródło wielu wątpliwości zagranicznych 

organów centralnych oraz utrudniają wprowadzenie jednolitej praktyki w zakresie 

pojawiających się problemów.  

Idąc dalej, wskazano, iż Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało Komisji Europejskiej 

wniosek o organizację ze stroną włoską rozmów dwustronnych między innymi na temat 

jakości współpracy włoskiego organu przyjmującego wnioski i niskiej skuteczności 

dochodzenia roszczeń przez wnioskodawców mających miejsce zwykłego pobytu w Polsce. 

Wskazano, że zastrzeżenia w tej sprawie wniosły też sądy okręgowe. Podkreślono, że 
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z powodu ograniczonego czasu spotkania w Brukseli, nie była możliwa prezentacja stronie 

włoskiej wszystkich zastrzeżeń dotyczących współpracy, dlatego Ministerstwo 

Sprawiedliwości miało prowadzić korespondencję na temat ogólnych problemów 

występujących w tej współpracy oraz podjąć na wniosek sądów interwencje 

w poszczególnych sprawach w formie elektronicznej, listownej oraz na drodze rozmów 

telefonicznych. Stwierdzono, że wobec braku poprawy pracy włoskiego Ministerstwa 

Sprawiedliwości, podjęto kolejne kroki w tym kierunku. Będąc zainteresowani podjętymi 

działaniami, prosimy o informacje o wynikach tych interwencji. 

Nadto ze wskazanego pisma wynika, że do końca 2015 r. Ministerstwo 

Sprawiedliwości miało zwrócić się do sądów okręgowych o ocenę stosowania przepisów 

Rozporządzenia nr 4/2009. Natomiast w celu poprawy współpracy z Republiką Włoską oraz 

większej skuteczności egzekucji alimentów w tym państwie, miał być kontynuowany 

bezpośredni dialog z Ministero della Giustizia. W zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka 

oraz Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje kwestia tego, czy ten dialog został podjęty 

i jakie są jego efekty. 

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie interweniował w sprawie jakże trudnej 

i opieszałej współpracy strony włoskiej ze stroną polską w kwestii egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych. Pomimo licznych starań podjętych w kierunku zapobieżenia takiemu 

stanowi rzeczy, zagadnienie nadal pozostaje aktualne i nierozwiązane. 

Pokładamy głęboką nadzieję, że podjęty dialog i negocjacje na szczeblu 

ministerialnym we współpracy włosko-polskiej w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 

przyniosą oczekiwany efekt i spowodują zadowalającą skuteczność egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych.  

Z uwagi na powyższe, uznając prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych za 

wartość nadrzędną, w oparciu o treść art. 10a ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 r. 

o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2086) oraz treść art. 16 

ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1648 ze zm.) uprzejmie prosimy o ponowne zbadanie i ocenę jakości współpracy 

z organami Republiki Włoskiej a także poinformowanie o podjętych działaniach w tym 

zakresie. 
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