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Szanowni Panowie
Potwierdzając wpływ listu nadesłanego w dniu 22.10.2014 r. na prezydencką skrzynkę
poczty elektronicznej oraz „Petycji” złoŜonej w Kancelarii Prezydenta RP w dniu 24.10.2014 r. uprzejmie informujemy, Ŝe z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi prośbami i postulatami.
Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, Ŝe z powodu wielu obowiązków związanych ze sprawowanym
urzędem Pan Prezydent nie ma moŜliwości osobistego odpowiadania na licznie napływające do
Niego listy oraz przyjmowania osób pragnących przedstawić swoje problemy w bezpośredniej
rozmowie. Dlatego teŜ nasze Biuro zostało upowaŜnione do rozpatrywania nadchodzącej
korespondencji i udzielania wyjaśnień.
Niemniej - jak juŜ informowaliśmy Panów podczas wizyty w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej - korespondencja kierowana do Głowy Państwa, która stanowi jedno z
waŜnych źródeł informacji o występujących problemach i inicjatywach społecznych - jest wnikliwie
analizowana przez specjalistów współpracujących z Panem Prezydentem.
Ponownie pragniemy zapewnić, Ŝe sytuacja polskich rodzin jest przedmiotem szczególnej troski
Prezydenta Bronisława Komorowskiego, jednakŜe działania, które moŜe podjąć Kancelaria
Prezydenta RP muszą być zgodne z kompetencjami Głowy Państwa określonymi w Konstytucji i
ustawach.
Jak Panom wiadomo, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nawiązała kontakt z
Ministerstwem Sprawiedliwości i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania - to jest
organów, w których kompetencjach leŜy podjęcie działań w tym zakresie.
Z otrzymanych przez nasze Biuro odpowiedzi wynika (o czym juŜ informowaliśmy w poprzednich
pismach), Ŝe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się szereg spotkań z udziałem
przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw
Obywatelskich, parlamentarzystów,
organizacji
ojcowskich, administracji rządowej i
samorządowej, środowisk prawniczych, sędziowskich, psychologicznych i kuratorów sądowych,
podczas których zdefiniowano kluczowe problemy oraz przygotowano propozycje ich rozwiązań.
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