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Szanowny Panie Redaktorze, 

W związku z publikacją artykułu „Projekt widmo...” (wydanie Dziennika Polskiego z 

dnia 8 stycznia 2007 r.) zachodzi konieczność sprostowania zamieszczonych w tym artykule 

informacji i ocen, które sugerują brak podania do publicznej wiadomości i jakichkoliwiek 

konsultacji społecznych w odniesieniu do projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, o którym mowa w powołanym artykule. 

Otóż wspomniany projekt, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego 

poprzedniej kadencji, od ponad pół roku jest dostępny na stronach internetowych 

Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto, od chwili wpływu projektu do Sejmu jest on 

dostępny na stronach internetowych Sejmu. Projekt został też opublikowany w numerze 

2/2006 kwartalnika Rodzina i Prawo, który ukazał się w czerwcu ubiegłego roku. We 

wszystkich wymienionych publikacjach zamieszczono też uzasadnienie projektu. W 

uzasadnieniu tym znajduje się informacja o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących 

projektu. 

Z informacji tej wynika, iż w toku rządowych prac nad projektem Ministerstwo 

Sprawiedliwości przekazało ten projekt do zaopiniowania Sądowi Najwyższemu, Krajowej 

Radzie Sądownictwa, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowej Radzie 

Kuratorów, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka, Naczelnej Radzie 

Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Notarialnej, Krajowej 

Radzie Komorniczej, Towarzystwu „Nasz Dom”, Stowarzyszeniu „Pro Familia” i 

Stowarzyszeniu Obrony Praw Ojca. 

Ponadto nie można pominąć, iż także sama Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, 

działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, w toku prac nad projektem korzystała z 

propozycji i uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych oraz przez 

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP. 

Należy zauważyć, że projekt jest znany wszystkim Członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Cywilnego poprzedniej kadencji już choćby z tej racji, że projekt ten został przyjęty przez ten 

skład Komisji.  



Omawiany projekt znalazł się także w książce „Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu 

cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej.” (pod redakcją Zbigniewa Radwańskiego, Oficyna 

Wydawnicza MS, Warszawa 2006), która ukazała się jesienią ubiegłego roku. Książka ta, 

stanowiąca zwieńczenie prac Komisji Kodyfikacyjnej poprzedniej kadencji, została 

przekazana także wszystkim Członkom Komisji Kodyfikacyjnej obecnej kadencji oraz 

udostępniona przedstawicielom nauki prawa cywilnego z różnych ośrodków naukowych.  

Z tych wszystkich względów oceny zawarte w powołanym na wstępie artykule odnoszące się 

do kwestii publikacji i konsultacji omawianego projektu nie odpowiadają wymaganiom  

rzetelnego dziennikarstwa. Godzi się zauważyć, że projekt ten był i jest nadal przedmiotem 

wypowiedzi prasowych i w żadnej z nich nie pojawił się zarzut tego rodzaju, jaki znalazł się 

w artykule zamieszczonym w Dzienniku Polskim. 
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