
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny 

Projekt ustawy ma na celu realizację postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji 

rodzicielskiej”, której celem jest wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu 

sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz 

egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (PW-9-01/17). 

I czytanie 6 czerwca 2018 

125. pos. Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 258. pos. Komisji Ustawodawczej. 

Decyzja komisji: kontynuacja prac 

 

I czytanie projektu ustawy, 06.06.2018, 125 pos. komisji senackich 

https://www.facebook.com/pieczanaprzemienna/videos/1599853803474

804/ 
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Lubię to!Zobacz więcej reakcji 

Komentarze 
Udostępnij 
6 czerwca 2018 roku dwie Komisje Senatu RP zdecydowały o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy 

zmierzającej do wprowadzenia opieki naprzemiennej do Kodeksu Rodzinnego - druk 776. Dziękujemy 

wszystkim sygnatariuszom za poparcie petycji "Stop alienacji rodzicielskiej" która zainicjowała proces 

legislacyjny. 
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