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Pan Marcin Nowak
i inne osoby podpisane pod listem
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią listu (petycji), nadesłanego w dniu
12.03.2013 r. na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.
Dziękując za okazane zaufanie pragniemy poinformować, Ŝe Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ceni wszelkie uwagi, opinie i postulaty przedstawione przez autorów napływającej pod Jego adresem
korespondencji. Listy takie - stanowiąc jedno z waŜnych źródeł informacji o występujących
problemach i oczekiwaniach społecznych - są wnikliwie analizowane przez specjalistów
współpracujących z Panem Prezydentem, a wynikające z nich wnioski są przekazywane Głowie
Państwa w przyjętym w Kancelarii trybie.
Pragniemy podkreślić, Ŝe w działaniach Prezydenta Bronisława Komorowskiego polska rodzina i jej
bezpieczeństwo zajmują istotne miejsce, a polityka rodzinna jest jednym z Jego głównych obszarów
zainteresowania.
Pan Prezydent juŜ na początku swojej kadencji zainicjował debatę dotyczącą problemów polskich
rodzin, a w Kancelarii Prezydenta pracuje zespół ekspertów powołany do wypracowania
kompleksowej strategii polityki rodzinnej. Pan Prezydent równieŜ inspiruje i zachęca rząd do
podejmowania działań skierowanych na rozwiązywanie problemów rodzin.
Prezydent Bronisław Komorowski - w myśl hasła „zgoda buduje”, przekonuje wszystkie siły o
konieczności zapewnienia stabilności polityki rodzinnej i dąŜy do tego, aby strategia polityki
rodzinnej powstawała w dialogu, Ŝeby to było wspólne zadanie rodzin, społeczności lokalnych i
władz róŜnego szczebla.
Prezydent dostrzega zatem potrzebę przeprowadzenia debat, równieŜ w regionach, z udziałem
samorządów, ekspertów, rodzin i pojedynczych obywateli. Takie debaty będą stanowiły wyjątkową,
oryginalną przestrzeń dyskusji, pozwalającą na rzetelną konfrontację koncepcji i oczekiwań.
Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe kompetencje i zakres działania urzędu Prezydenta RP są ściśle
określone przepisami Konstytucji i ustaw, a główne kierunki polityki państwa we wszystkich
dziedzinach Ŝycia społecznego kształtuje przede wszystkim parlament - uchwalając odpowiednie
ustawy, natomiast za jej bieŜącą realizację odpowiada rząd i poszczególne ministerstwa. TakŜe
poszczególne organy i instytucje państwowe działają w ramach obowiązujących przepisów, które
m.in. ściśle określają zakres ich kompetencji. RównieŜ sądy są władzą odrębną i niezaleŜną od
innych władz, a o kontrolę wydawanych przez nie postanowień moŜna ubiegać się jedynie w
drodze prawnych środków określonych w stosownych przepisach.
Jak Państwu zapewne wiadomo, dnia 13 sierpnia 2011 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 26
maja 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 144, poz. 854 z 2011r.),
która wprowadziła nowe przepisy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, regulując te
problematykę w sposób kompleksowy. Wszelkie postulaty dotyczące zmiany obowiązujących
przepisów w zakresie poruszonym w korespondencji moŜna równieŜ kierować Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości, do którego jak wynika z pisma – juŜ się
państwo zwrócili w tej sprawie.
Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi spowodowane duŜym napływem
korespondencji.
Z powaŜaniem
Joanna Kamińska – ekspert
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP
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Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, przeznaczone są wyłącznie do uŜytku osób i jednostek, do których wiadomość została
adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić administratora systemu. Jeśli nie jesteś wymienionym
adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś
zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, Ŝe jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w
związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.
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