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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0965/2012, którą złożyła Aleksandra Kawaśnicka (Polska) w 
sprawie rzekomych zaniedbań w opiece zdrowotnej w związku z leczeniem 
jej córki oraz problemów z ojcem dziecka będącym Duńczykiem

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która niegdyś mieszkała w Danii, ma córkę z obywatelem Danii. Narzeka 
ona na sposób leczenia noworodka po porodzie przez duńskich lekarzy i wskazuje na to, że 
poprawną diagnozę postawiono dopiero podczas pobytu w Polsce. Omawia ona również 
problemy, jakie sprawiał ojciec dziecka, będący obywatelem Danii, w tym kłótnie i przemoc 
domową, stwierdzając, że jej zdaniem duńska policja nie udzieliła jej skutecznej pomocy. 
Składająca petycję zamieszkała w Polsce, gdzie znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ 
ojciec dziecka nie wypłaca jej uzgodnionych kwot na utrzymanie dziecka. Ponadto wskazuje 
ona, że władze duńskie wysyłają jej liczne pisma, których ona nie przyjmuje.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Składająca petycję, obywatelka Polski, ma dziecko z obywatelem Danii. Narzeka ona na 
rzekome zaniedbania w opiece zdrowotnej w związku z leczeniem jej córki po porodzie i 
wskazuje na to, że poprawną diagnozę postawiono dopiero podczas pobytu w Polsce. 
Informuje ona także o problemach związanych z przemocą domową oraz o tym, że duńska 
policja nie udzieliła jej skutecznej pomocy. Składająca petycję zamieszkała w Polsce, gdzie 
otrzymuje od władz duńskich liczne pisma, których ona nie przyjmuje. Wyjaśnia ona ponadto, 
że ojciec dziecka nie wypłaca jej ustalonych przez polski sąd kwot na utrzymanie dziecka.
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Na wstępie Komisja pragnie zwrócić uwagę, że kwestia rzekomych zaniedbań w opiece 
zdrowotnej nie wchodzi w zakres prawa UE. Składająca petycję powinna więc dążyć do 
uzyskania ewentualnej rekompensaty za poniesione szkody na mocy prawa duńskiego.

W odniesieniu do zgłoszonych aktów przemocy domowej Komisja informuje Komisję 
Petycji, że w celu wspierania państw członkowskich w zwalczaniu wszelkich form przemocy 
wobec kobiet Komisja podejmuje inicjatywy mające na celu zwalczanie dyskryminacji oraz 
wzmacnianie pozycji kobiet, podnoszenie świadomości, wymianę dobrych praktyk oraz 
usprawnianie gromadzenia danych. W ramach programu Daphne III zapewniane jest wsparcie 
finansowe dla projektów międzynarodowych dotyczących przemocy wobec kobiet1.

Poprawa sytuacji wszystkich ofiar przestępstw jest jednym z priorytetów Komisji. Aby 
zwiększyć uprawnienia proceduralne ofiar przestępstw w trakcie postępowania karnego, UE 
w dniu 25 października 2012 r. przyjęła dyrektywę horyzontalną 2012/29/UE ustanawiającą 
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Ten nowy 
instrument zastępuje decyzję ramową z 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 
karnym i zapewnia minimalny poziom praw, wsparcia i ochrony dla ofiar w całej UE –
niezależnie od tego, skąd pochodzą i gdzie mieszkają2. UE obecnie finalizuje negocjacje 
dotyczące wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków 
ochrony w sprawach cywilnych. Rozporządzenie to zagwarantuje ofiarom przemocy (w 
szczególności przemocy domowej), które podróżują lub przenoszą się do innego państwa 
członkowskiego możliwość korzystania z nakazu powstrzymywania się od określonych 
czynności lub nakazu ochrony, wydanych wobec sprawców w kraju pochodzenia – państwie 
członkowskim Unii Europejskiej. Będzie ono uzupełnieniem dyrektywy 2011/99/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony, która ma zastosowanie do 
środków ochrony przyjętych w sprawach karnych. Oba te instrumenty razem zapewnią 
swobodny przepływ najbardziej powszechnych rodzajów środków ochrony w ramach UE.

W odniesieniu do możliwości wykonania w Danii orzeczenia sądu polskiego, zgodnie z 
którym od marca 2011 r. ojciec musi płacić co miesiąc kwotę 1000 złotych na wsparcie 
dziecka, Komisja informuje składającą petycję, że mimo iż zgodnie z Traktatami 
rozporządzenie (WE) nr 4/2009 nie ma zastosowania do Danii, zgodnie z art. 3 ust. 2 umowy 
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych3, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Określa on następujący minimalny zakres praw:
-ofiary traktuje się z szacunkiem, a przedstawiciele policji, prokuratorzy i sędziowie są przygotowani do 
właściwego postępowania z nimi;
-ofiary uzyskują przedstawione w przystępny sposób informacje na temat przysługujących im praw oraz ich 
sprawy;
-wsparcie dla ofiar jest zapewnione w każdym państwie członkowskim;
-ofiary mogą, zgodnie ze swoją wolą, uczestniczyć w postępowaniu oraz uzyskać pomoc umożliwiającą im 
udział w rozprawie; 
-ofiary szczególnie narażone takie, jak dzieci, ofiary gwałtu czy osoby niepełnosprawne są identyfikowane oraz 
należycie chronione;
-ofiary podlegają ochronie podczas prowadzenia przez policję dochodzenia w sprawie przestępstwa oraz podczas 
podstępowania sądowego.
3 Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 62.
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zawartej decyzją Rady 2006/325/WE1, Dania pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. powiadomiła 
Komisję o swojej decyzji o wdrożeniu treści rozporządzenia (WE) nr 4/20092 w zakresie, w 
jakim to rozporządzenie zmienia rozporządzenie (WE) nr 44/2001.

Oznacza to, że przepisy rozporządzenia (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań 
alimentacyjnych będą stosowane w stosunkach między Wspólnotą Europejską a Danią, z 
wyjątkiem przepisów zawartych w rozdziałach III i VII. Przepisy określone w art. 2 oraz 
rozdziale IX rozporządzenia (WE) nr 4/2009 mają jednak zastosowanie wyłącznie w zakresie, 
w jakim dotyczą jurysdykcji, uznawania, wykonalności i wykonywania orzeczeń oraz dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości. W związku z powyższym niektóre przepisy dotyczące 
uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych w innych państwach członkowskich mają 
zastosowanie do Danii.

Powinno być zatem możliwe, z zastrzeżeniem przepisów przejściowych, zwrócenie się w 
Danii o nadanie klauzuli wykonalności wydanemu w Polsce orzeczeniu w sprawie 
zobowiązań alimentacyjnych – zgodnie z sekcjami 2 i 3 rozdziału IV rozporządzenia 
dotyczącego świadczeń alimentacyjnych, które częściowo obowiązuje w Danii. Wnioski o 
nadanie klauzuli wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego świadczeń 
alimentacyjnych należy składać w Państwowej Administracji Południowej Danii 
(Statsforvaltningen Syddanmark).

Ponieważ jednak rozdział VII rozporządzenia dotyczącego świadczeń alimentacyjnych, 
dotyczący współpracy między organami centralnymi nie ma zastosowania do Danii, zaleca 
się, aby składająca petycję zwróciła się o pomoc do władz polskich – zgodnie z konwencją 
nowojorską z 1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, której stronami są 
Dania i Polska. Wykaz znajdujących się w Polsce agencji przekazujących, które mogą 
udzielić pomocy składającej petycję, jest dostępny na stronie internetowej Konferencji 
Haskiej Prawa Prywatnego Międzynarodowego pod następującym adresem:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Podsumowanie
W świetle wyżej podanych informacji Komisja nie może podjąć interwencji na rzecz 
składającej petycję.

                                               
1 Dz.U. L 120 z 5.5.2006, s. 22.
2 Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1–79.


