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UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji 

świadczeń alimentacyjnych stanowi realizację tzw. „pakietu alimentacyjnego” zawartego 

w przyjętym w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów dokumencie o nazwie 

„Przegląd systemów wsparcia rodzin”.  

Zobowiązanie rodziców wobec dziecka jest fundamentalne i nie ma możliwości 

zwolnienia ich z tego obowiązku. To rodzice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 

1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682), mają nie tylko prawo do 

wykonywania pieczy nad osobą dziecka, ale także obowiązek wykonywania tej pieczy. To 

właśnie na rodzicach ciąży w pierwszej kolejności obowiązek dostarczenia dziecku środków 

utrzymania. Obowiązek ten dotyczy w równym stopniu obydwojga rodziców, bez względu na 

to czy żyją razem, czy w rozłączeniu, i czy w tym drugim przypadku dziecko mieszka 

wspólnie z jednym z nich. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden z rodziców (albo 

obydwoje) uchylają się od tego obowiązku, tylko dlatego, że np. nie zamieszkują z dzieckiem 

albo twierdzą, że maja trudności w znalezieniu pracy. Sytuacja, w której jeden z rodziców nie 

wypełnia ciążącego na nim obowiązku utrzymania dziecka, skutkuje tym, że ciężar ten 

całkowicie spada na drugiego rodzica, co powoduje  że zapewnienie wszystkich niezbędnych 

potrzeb dziecka jest utrudnione. Należy więc podkreślić, że dłużnik alimentacyjny, nie płacąc 

alimentów, w gruncie rzeczy pozbawia własne dziecko perspektyw  zabiera mu szansę na 

rozwój i już na starcie stawia w gorszej pozycji niż dzieci z rodzin niedotkniętych problemem 

niealimentacji.  

Należy zwrócić jednocześnie uwagę na obecną sytuację na rynku pracy. Bezrobocie 

spada. Pracownikom coraz łatwiej jest znaleźć pracę, która nie tylko będzie odpowiadała ich 

kwalifikacjom, ale przede wszystkim będzie legalna. Dodatkowo odnotowywany jest stały 

wzrost wynagrodzeń. Dlatego trudno znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla rodziców, 

którzy twierdzą, że nie mogą znaleźć legalnego zatrudnienia, a tymczasem faktycznie pracują 

na czarno i uzyskują nielegalne dochody, aby przerzucić cały ciężar utrzymania dziecka na 

drugiego rodzica.  

Należy podkreślić, że choć ściągalność należności budżetu państwa z tytułu 

wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na przestrzeni ostatnich trzech lat 

wzrosła o 100%  z  niecałych 13% w 2015 r. do 24,9% w 2017 r., to jej poziom należy nadal 

uznać za niezadawalający.  



2 
 

Nie można także zapominać, że łączna kwota niewyegzekwowanych zobowiązań 

dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa powstałych z tytułu wypłacania 

ze środków budżetu państwa świadczeń w zastępstwie niepłaconych alimentów nadal 

znacznie przekracza 10 mld zł. Składają się na nią zobowiązania powstałe w związku 

z wypłacaniem świadczeń z tzw. starego funduszu alimentacyjnego realizowanego do 30 

kwietnia 2004 r. przez ZUS, z tytułu zaliczki alimentacyjnej realizowanej przez gminy 

w latach 2005–2008 oraz świadczeń z „nowego” funduszu alimentacyjnego realizowanego 

przez gminy od 1 października 2008 r. (kwota zadłużenia tylko z tytułu „nowego” funduszu 

alimentacyjnego na koniec 2017 r. wyniosła ponad 10,3 mld zł). 

Dlatego też, aby zapewnić dalszy wzrost ściągalności alimentów na dzieci, a także 

należności budżetu państwa powstałych z tytułu wypłacania ze środków budżetu państwa 

świadczeń w zastępstwie niepłaconych alimentów, konieczne jest wprowadzenie kolejnych 

zmian.     

 

Zmiany te będą kontynuacją działań zmierzających do poprawy skuteczności 

egzekucji alimentów wprowadzonych  ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy  

Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952), 

które ustaliły bardziej klarowne i jednoznaczne zasady odpowiedzialności za określone w art. 

209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny przestępstwo niealimentacji.  

Projekt ustawy skupia się przede wszystkim  na stworzeniu rozwiązań służących 

poprawie przepływu informacji pomiędzy odpowiednimi służbami i instytucjami 

a komornikami sądowymi dotyczących dłużników alimentacyjnych, w tym informacji 

o podjęciu przez nich zatrudnienia. Proponuje się przede wszystkim wprowadzenie 

przepisów, które pozwolą na elektroniczną wymianę informacji. Możliwe będzie dzięki temu 

sprawniejsze ustalenie podjęcia pracy przez dłużników alimentacyjnych.  

Projekt zawiera także regulacje, które maja służyć aktywizacji zawodowej dłużników 

alimentacyjnych.    

Projektowane zmiany wzmacniają także sankcje za nielegalne zatrudnianie 

pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.  

 

Aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych 

Roboty publiczne są jednym z instrumentów rynku pracy mającym walor nie tylko 

społecznie użyteczny, ale również służący zachęceniu bezrobotnego do dalszego 

poszukiwania pracy, a także uniknięciu zjawiska bezrobocia długookresowego. 



3 
 

Do wykonywania robót publicznych mogą być zatrudniani bezrobotni, w okresie nie 

dłuższym niż 12 miesięcy. Roboty publiczne organizowane są przez powiaty, gminy, 

organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, 

oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, 

a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze 

środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji 

pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. 

W sytuacji, gdy wielu dłużników alimentacyjnych wskazuje brak zatrudnienia jako 

przyczynę niewywiązywania się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych, warto wykorzystać 

roboty publiczne jako instrument służący aktywizacji zawodowej tych dłużników. 

W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1065, z późn. zm.), zgodnie z którymi na  organizatora robót publicznych nałożony zostanie 

obowiązek zatrudniania w pierwszej kolejności dłużników alimentacyjnych. Jednocześnie 

planuje się, aby minister właściwy do spraw pracy, dokonując podziału środków finansowych 

z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych bezrobotnych, brał 

w szczególności pod uwagę aktywizację dłużników alimentacyjnych. 

Należy także zwrócić uwagę, że na aktywizację zawodową dłużników 

alimentacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554) oraz planowanymi jej zmianami, gminy będą mogły 

przeznaczać środki finansowe uzyskane ze ściągnięcia należności przypadających od 

dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.   

 

Wymiana informacji pomiędzy instytucjami posiadającymi informacje na temat 

dłużników alimentacyjnych a komornikami 

 Projektowana ustawa wprowadza szereg rozwiązań służących sprawniejszemu 

uzyskaniu przez komorników sądowych informacji o dochodach uzyskiwanych przez 

dłużników alimentacyjnych. Proponuje się, aby komornicy sądowi uzyskiwali te informacje 

przede wszystkim w drodze elektronicznej. Stosowana obecnie pisemna wymiana informacji 

skutkuje tym, że w momencie pozyskania przez komornika danej informacji o dłużniku 

alimentacyjnym, informacja ta często jest już nieaktualna  np. dłużnik zmienił miejsce pracy. 

Elektroniczna wymiana informacji pozwoli na natychmiastowe podjęcie przez komorników 

działań wobec dłużników alimentacyjnych. 
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Proponuje się wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.), zgodnie z którymi, w celu 

dokonania egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników uchylających się od 

zobowiązań alimentacyjnych, komornik będzie mógł pozyskiwać drogą elektroniczną dane 

dotyczące ww. dłużników od organów emerytalno-rentowych oraz od organów podatkowych 

lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w celu prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego (dodawany art. 817
1
).  

Powyższa regulacja daje podstawę prawną do stworzenia narzędzia informatycznego, 

które pozwoli komornikom na  bardzo szybkie pozyskiwanie informacji na temat dłużników 

alimentacyjnych, w tym w zakresie ich zatrudnienia i osiąganych dochodów, drogą 

elektroniczną.  

Komplementarnie projekt wprowadza do ustawy z dnia 29 sierpnia 1990 r.  

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) regulacje stanowiące, że w 

przypadku gdy w aktach spraw podatkowych nastąpiły zmiany mające wpływ na egzekucję 

zobowiązań alimentacyjnych lub zmienił się numer rachunku bankowego posiadanego przez 

podatnika będącego dłużnikiem uchylającym się od zobowiązań alimentacyjnych, organy 

podatkowe przekazują niezwłocznie, drogą elektroniczną, komornikom sądowym informacje  

o zaistnieniu tych zmian. Informacje te komornicy uzyskiwać będą bezpłatnie. Analogiczne 

zmiany planuje się wprowadzić do  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).  

Projekt ustawy przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) nakładające na Państwową 

Inspekcję Pracy (PIP) obowiązek zawiadomienia właściwego komornika, prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne wobec danego dłużnika alimentacyjnego, o stwierdzonym przez 

PIP przypadku zatrudnienia tegoż dłużnika „na czarno”, tj. z naruszeniem przepisów  

art. 22 § 11 i 12 oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), a także wypłacania temu dłużnikowi wynagrodzenia 

wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę („pod stołem”), bez dokonania potrąceń 

na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. 

Omawiana regulacja zapewnienia prawidłowy przepływ informacji o wykrytych  

przypadkach zatrudniania dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub płacenia im 

wynagrodzenia „pod stołem” między instytucją władną do oceny legalności zatrudnienia, 

tj. PIP a komornikami sądowymi.  
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Należy podkreślić, że projektowana zmiana nie nakłada na PIP obowiązku 

przeprowadzania dodatkowych kontroli, a jedynie zobowiązuje do przekazywania informacji 

komornikom o stwierdzonych w trakcie rutynowych kontroli przypadkach zatrudniania 

dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacania im wynagrodzenia „pod stołem”. 

Wprowadzenie ww. regulacji pozwoli na skuteczną realizację nowej, dodanej 

projektowaną ustawą do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, sankcji wobec 

nieuczciwych pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych na czarno  o czym 

będzie mowa w dalszej części niniejszego uzasadnienia. 

Dostęp do danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą 

ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego przyznany zostanie także PIP 

(zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018 r. 

poz. 652). Celem wprowadzenia tej regulacji jest zapewnienie PIP dodatkowego narzędzia, 

umożlwiającego weryfikację, czy ww. dłużnicy, którzy deklarują brak zatrudnienia, nie 

wykonują pracy „na czarno”. Należy podkreślić, że powyższa regulacja dotyczy wyłącznie 

dłużników alimentacyjnych wobec których orzeczono karę ograniczenia wolności w postaci 

dozoru elektronicznego i którzy nie realizują ciążącego na nich obowiązku płacenia 

alimentów. 

 

Rozszerzenie egzekucji 

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami sumy wyasygnowane na pokrycie wydatków 

lub wyjazdów w sprawach służbowych nie podlegają egzekucji. W efekcie, aby 

zminimalizować możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji przez komorników sądowych, 

część dłużników (w tym dłużników alimentacyjnych), których zatrudnienie wiąże się 

z odbywaniem podróży służbowych – np. kierowcy zawodowi w ruchu międzynarodowym, 

otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jednocześnie 

otrzymuje sumy wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach 

służbowych w wysokości często wielokrotnie przewyższającej kwotę wynagrodzenia. Celem 

takich działań jest niejako „ukrycie” wynagrodzenia dłużnika w ramach wolnych od egzekucji 

sum na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Z tego względu 

proponuje się wprowadzenie stosownych zmian w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.  

Kodeks postępowania cywilnego oraz w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.). Z wyżej wskazanych 

kwot diet wolne od egzekucji prowadzonej w związku ze zobowiązaniami alimentacyjnymi, 
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jako zobowiązaniami szczególnymi, służącymi zapewnieniu utrzymania osoby, która sama 

tego utrzymania nie może sobie zapewnić, będzie jedynie 50% tych kwot.  

 

Sankcje za nielegalne zatrudnienie 

Jak już wielokrotnie wskazano powyżej dłużnicy alimentacyjni często zatrudniają się 

„na czarno”. Takie działanie, pomimo tego że jest niezgodne z prawem, bywa wygodne dla 

niektórych pracodawców. Ogranicza im bowiem koszty zatrudnienia leżące po stronie 

pracodawcy. Jednocześnie odpowiedzialność takich nieuczciwych pracodawców jest 

znikoma. Ich działania godzą nie tylko w pracodawców działających w sposób uczciwy  

i traktujących godnie swoich pracowników, ale także umożliwia nieuczciwość osób, które 

uciekają przed wierzycielami. W sytuacji, gdy wierzycielami są dzieci, trudno jakkolwiek 

biernie przyglądać się nieuczciwym procederom pracodawców. Zasadnym jest zatem 

wprowadzenie większych sankcji za łamanie przez pracodawców przepisów prawa w tym 

zakresie. 

W związku z powyższym proponuje się rozszerzenie odpowiedzialności materialnej 

nieuczciwych pracodawców poprzez wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 26 czerwca  

1974 r.  Kodeks pracy. W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę osoby figurującej 

w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu uchylania się od wykonania obowiązku 

alimentacyjnego z naruszeniem przepisów art. 22 § 11 i 12 oraz art. 29 § 2 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, a także w sytuacji, gdy pracodawca w sposób nieuczciwy 

będzie wypłacał ww. osobie figurującej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych z powodu 

uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wynagrodzenie wyższe niż 

wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń 

alimentacyjnych, pracodawca ten będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania 

alimentacyjne do wysokości kwoty rocznych zobowiązań alimentacyjnych ww. osoby. 

Celem wprowadzenia ww. regulacji jest zniechęcenie pracodawców do nielegalnego 

zatrudniania dłużników alimentacyjnych („na czarno”), a także wypłacania ww. dłużnikom 

wynagrodzenia w wyższej wysokości niż wynika z zawartej umowy („pod stołem”), bez 

dokonania potrąceń na rzecz alimentów. 

Należy podkreślić, że rozszerzenie odpowiedzialności materialnej będzie dotyczyło 

tylko nieuczciwych pracodawców, zatrudniających dłużników alimentacyjnych „na czarno” 

lub wypłacających wynagrodzenia tymże dłużnikom „pod stołem”. 
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Proponuje się również wzmocnienie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  

Kodeks postępowania cywilnego dotyczących sankcji wobec pracodawcy, który nie dopełnił 

obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego (np. 

nie udzielił komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika alimentacyjnego, nie przekazał 

zajętego wynagrodzenia bezpośrednio do komornika, dokonał potrącenia zajętego 

wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości, nie zawarł odpowiedniej informacji o zajęciu 

wynagrodzenia w wystawionym świadectwie pracy). Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 886 

§ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego pracodawca w ww. 

sytuacji podlega grzywnie w wysokości do dwóch tysięcy złotych. Taka wysokość grzywny 

została wprowadzona ustawą z dnia z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy  Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1381) 

i obowiązuje od ponad 5 lat. Proponuje się rezygnację z kwotowego wskazania ww. grzywny 

i uzależnienie jej wysokości od wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej. Ponadto, grzywna będzie podlegała powtórzeniu w sytuacji, gdy 

pracodawca będzie nadal uchylał się od wykonania ciążących na nim obowiązków 

w wyznaczonym terminie. W takim przypadku każdorazowa wysokość grzywny będzie 

zależała od uznania komornika sądowego i będzie mogła wynieść do wartości pięciu 

przeciętnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Celem zmiany art. 886 § 1 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego jest urealnienie 

powyższych sankcji, tak by były one środkiem skutecznie zapewniającym realizację zadań 

komornika. 

 

Inne zmiany służące wzmocnieniu działań podejmowanych wobec dłużników 

alimentacyjnych (zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów) 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

reguluje zadania związane z przyznawaniem świadczeń z budżetu państwa w przypadku 

bezskutecznej egzekucji alimentów. Za realizację tych zadań odpowiedzialna jest gmina 

(zadania finansowane są z budżetu państwa).  

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów 40% kwot ww. należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego 

wierzyciela, pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Na 

mocy art. 27 ust. 6 gmina organu właściwego wierzyciela dochody te przeznacza 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhe2tinzugy3tg
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w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych. Takie brzmienie ww. przepisu powoduje, że gmina może wydatkować 

dochód według własnego uznania na każdy cel, niekoniecznie związany z działaniami wobec 

dłużników alimentacyjnych czy nawet polityką rodzinną. 

Jednocześnie z informacji Najwyższej Izby Kontroli
1)

 (NIK) wynika, że choć 

ustawodawca pozostawił gminom możliwość dofinansowywania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych z dochodów, które gmina czerpie ze spłaconych przez dłużników należności, 

to wyniki kontroli wskazywały, że gminy praktycznie nie korzystały z możliwości 

dofinansowania działań wobec dłużników z tych dochodów i przeznaczały je na inne cele. 

Jednocześnie, wg informacji z ww. raportu NIK, opóźnienia w realizacji zadań wynikających 

z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów były 

wyjaśniane brakami kadrowymi i niewystarczającymi środkami finansowymi na 

skompensowanie tych braków.  

Ustalenia NIK potwierdzają dane z jednorazowego badania w gminach 

przeprowadzonego przez MRPiPS. W 2017 r. gminy aż 44% (tj. 31,1 mln zł) z przypadającej 

im części z kwot odzyskanych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego przeznaczyły na inne cele niż te dotyczące obsługi zadań wynikających z 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Aby umożliwić gminom wydatkowanie tych środków w sposób bardziej elastyczny, 

proponuje się wprowadzenie stosownych zmian w ustawie 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów.  

Proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą ww. 40% kwot należności nie 

będzie już dochodem własnym gminy, wydatkowanym na dowolne cele, niejednokrotnie 

niemające nic wspólnego z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, które zmierzają do zwiększenia egzekucji alimentów od 

dłużników, ani z realizowanymi przez gminy zadaniami z zakresu polityki rodzinnej.  

Ponadto projekt zakłada, że 40% kwot należności uzyskanych od dłużnika 

alimentacyjnego (bez odsetek od tych kwot) będzie składało się  obok 3% otrzymanej 

dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na koszty podejmowanych działań 

wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

                                                           
1)

  Informacja o wynikach kontroli pt. „Działania wybranych organów samorządu terytorialnego z terenu 

województwa podkarpackiego w stosunku do dłużników alimentacyjnych”, LRZ-4114-002/2014, Nr ewid. 

160/2014/I/14/002/LRZ, str. 9. 
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w tym wynagrodzenia.  W przypadku niewykorzystania przez gminę ww. 40% kwot 

należności środki te mogą być przeznaczone na: 

 wsparcie rodzin, w tym na:  

 rozwój i utrzymanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

 podniesienie kwot dodatków do zasiłku rodzinnego przez radę gminy 

w oparciu o art. 15a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.), 

 dodatkowe świadczenia na rzecz rodziny ustanowione przez gminę w drodze 

uchwały rady gminy, dla osób zamieszkałych na terenie jej działania  na 

podstawie art. 22a i 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  świadczeniach 

rodzinnych, 

 organizację robót publicznych dla dłużników alimentacyjnych, 

 koszty realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

w tym wynagrodzenia. 

Należy podkreślić, że powyższe regulacje, w porównaniu do dotychczasowego stanu 

prawnego, nie pomniejszają środków pieniężnych, które przypadają gminom z tytułu 

wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego należności powstałych z tytułu świadczeń 

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Wprowadzane rozwiązania jedynie ukierunkowują 

sposób wydatkowania ww. środków przez gminy i gwarantują, że zostaną on faktycznie 

przeznaczone na realizację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów lub ewentualnie na realizowane przez gminy inne zadania z zakresu polityki 

rodzinnej. 

Ponadto, proponuje się rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych 

w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych o nowe informacje pozyskiwane w ramach działań 

wobec dłużników alimentacyjnych.  

 

Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

Dodatkowo projekt ustawy przewiduje zmianę wysokości kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z obecnym brzmieniem 

ww. przepisu świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny, 

w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie przekraczał kwoty 725 zł. Należy podkreślić, że  

kwota ta obowiązuje od 1 października 2008 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy 
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z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i od tego czasu nie 

uległa podwyższeniu. W związku z tym proponuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie 

z którą świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Efektem proponowanej 

zmiany jest zrównanie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego z kwotą kryterium obowiązującego w przypadku ustalania prawa 

do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, 

z późn. zm.).  

Przewiduje się, że dzięki podwyższeniu kryterium dochodowego dodatkowe 60 tys. 

dzieci będzie mogło korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Proponuje się, aby podwyższone kryterium dochodowe obowiązywało od okresu 

świadczeniowego rozpoczynającego się 1 października 2019 r.  

Koszt z budżetu państwa – ok. 77 mln zł w 2019 i ok. 260 mln w 2020 r. 

 

Projektowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.,  

z wyjątkiem: 

 zmian w Kodeksie pracy oraz o zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, które 

wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r., tj. z planowanym wejściem w życie projektowanej 

ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (numer w wykazie prace Legislacyjnych Rady 

Ministrów UC96), 

 zmian w zakresie możliwości uzyskania przez komorników sądowych od Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych elektronicznego dostępu do informacji zgromadzonych na kontach 

ubezpieczonego, które mają wejść w życie w terminie pozwalającym Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych na stworzenie stosownych rozwiązań informatycznych, tj. z dniem 1 czerwca  

2019 r, 

 zmian dotyczących podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r. (ale de 

facto będzie się je stosować przy ustalaniu świadczeń na okres rozpoczynający się od  

1 października 2019 r.). 
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 Problematyka regulowana w ustawie jest zgodna z przepisami prawa Unii 

Europejskiej i nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej  

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu  

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), gdyż nie zawiera przepisów technicznych. 

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 

późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

 

 


