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___________________________________________________________ 

 

Biuro Senatora RP Jana Rulewskiego 

Szanowny Panie Senatorze 

 

Dziękuję za zaproszenie na posiedzenie Komisji Senackiej 25.07.2017 poświęconej 

omówieniu „Założeń do zmian systemu alimentacyjnego w Polsce.”  

Jestem zaszczycony – niniejszym potwierdzam swój udział. 

Pozwolę sobie przesłać swoje uwagi, które  są rezultatem uważnej analizy 

przesłanych nam materiałów. 

Ramowy plan opracowania: 

 Uwagi ogólne s.1 

 Grupy „oporu”, paradoksalne przyczyny s. 2 

 Problem nie-alimentacji jako sytuacja konfliktu – model s.3 

 Propozycja – Program Wsparcia Rodziny zagrożonej kryzysem rozpadu s.4 

 Nasze obawy s.5 

 Stereotypowy wizerunek dłużnika – „alimenciarza” barierą s. 6 

 Warunki powodzenia s.11 

 Inne zagadnienia warte uwagi w procesie planowania zmian legislacyjnych /ustawa o 

pomocy uprawnionym , nowelizacji art. 209kk /czynny żal/. s.11. 

1/Za szczególnie cenne – warte szerszego udostępnienia uważam rozdziały I – IV 

stanowiące wstęp do proponowanych zmian – widać rzetelne i merytoryczne  

przygotowanie propozycji. 

Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych  

Ul. Dąbrowskiego 77a, pok. 4.10, 60-101  Poznań,                               
KRS: 0000461341, www.programwsparcia.com, wsparcie1@o2.pl 

http://www.programwsparcia.com/
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2/Na bazie już wieloletnich doświadczeń zawodowych w poruszanej materii, 

jestem  absolutnie za proponowana przez Pana zmianą – widzę jej realność 

i wykonalność a przede wszystkim sensowność dająca nadzieję na 

radykalną zmianę systemu. 

3/Doceniając „rewolucyjność” proponowanych założeń widzę jednak istotne bariery w 

ich przyjęciu i wdrożeniu, czym pozwolę sobie podzielić się jeszcze przed 

spotkaniem: 

 3.1.Przekształcenie obecnego systemu „sądowego” w system „urzędowo-

administracyjny” napotka moim zdaniem spory opór różnych grup uczestników.  

Pierwszą będą sami urzędnicy – którzy obawiając się podejmowania i 

rozstrzygania  trudnych wyzwań będą raczej  prezentowali postawę rezerwy – 

„asekuracji”, unikania odpowiedzialności. Moje obawy wynikają nie tylko z 

dotychczasowych doświadczeń w relacjach z urzędnikami, ale także kilku rozmów 

jakie odbyłem w ostatnich dniach z zainteresowanymi na powyższy temat.                                                   

Jest to na szczęście problem łatwy do rozwiązania poprzez ustawowe wprowadzenie 

zmiany – która może i bez entuzjazmu, ale będzie realizowana. 

Druga grupę – znacznie trudniejszą do przekonania będą stanowili, moim 

zdaniem, uczestnicy postepowania, przede wszystkim osoby uprawnione do 

świadczeń – głównie kobiety. Także i z wybranymi przedstawicielkami tej grupy 

miałem okazję konsultować propozycję. Praktycznie za każdym razem słyszałem 

zgodny chór głosów, że przeniesienie decyzji z poziomu postanowienia sądowego na 

decyzje administracyjną obniży rangę, wagę rozstrzygnięcia – że „im coś zabiera”. 

Zdaję sobie sprawę z funkcjonujących stereotypów i specyfiki „kultury i świadomości 

prawnej” naszego społeczeństwa – ich braków. Dla wielu osób wyrok sądu – „to 

wyrok”, decyzja administracyjna „to tylko kawałek papieru”, jakiegoś tam urzędnika. 

Padają nawet uzasadnienia, np. że urzędnicy samorządowi nie potrafią 

wyegzekwować nawet podatku od nieruchomości, czy opłaty śmieciowej, a co 

dopiero alimenty?  Jako psycholog potrafię to zrozumieć /co nie oznacza że się z tym 

zgadzam/ - wyczulał bym jednak na fakt, iż osoby doświadczające silnego poczucia 

krzywdy, żalu /a tak jest b. często jest w przypadku osób uprawnionych do 

alimentów/ skłonne są do prezentowania wysokiego poziomu nieufności, 

podejrzliwości i wręcz postaw roszczeniowych. Myślę, że dopiero wykazana - 
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udowodniona większa efektywność proponowanego systemu/o czym jestem 

absolutnie przekonany/ może wpłynąć na zmianę takich postaw. 

Trzecią grupą osób raczej  „sceptycznych” z powodów jak wyże będzie tzw. 

ogół społeczeństwa – tzw. opinia publiczna. Ma ono, jak wiemy, ambiwalentne 

postawy wobec problemu /o jednym dodatkowy problemie wspomnę dalej/ i 

obawiam się, że argument, że system sprawdza się w innych krajach nie przemówi. 

 Mogę się oczywiście mylić i oby tak się stało. 

Mój niepokój i wątpliwości budzi problem zdecydowanie bardziej fundamentalny – 

sposób spostrzegania istoty problemu nie-alimentacji /przyczyn, mechanizmów 

zachowań stron, itd./, a przez to i filozofia  proponowanych strategii zaradczych.  

Moim zdaniem z różnych powodów w traktowaniu problemu dominuje uproszczone, 

stereotypowe widzenie zagadnień związanych z alimentacją,  podpowiadające proste 

i słuszne z perspektywy „poczucia sprawiedliwości społecznej” – zdrowego rozsądku 

rozwiązania. Naganne zachowanie „alimenciarzy” musi spotykać się ze 

zdecydowanym i jednomyślnym potępieniem oraz słuszną i surową karą. Musi być 

ona wystarczająco dolegliwa, by przełamać opór uchylającego się i wymusić na nim 

podporządkowanie się nałożonym zobowiązaniom. Od wielu lat strategia ta okazuje 

się kompletnie nieskuteczna /statystyki/, a mimo to wszyscy zastanawiają się 

jedynie nad tym, jakimi metodami i środkami zwiększyć presję – nacisk, by wreszcie 

większość „alimenciarzy” uległa, „pękła” i zaczęła zachowywać się przyzwoicie, 

realizując swe zobowiązania wobec własnych dzieci. 

Niestety moje ponad 35 letnie doświadczenie zawodowe psychologa, od siedmiu lat 

zajmującego się prawie wyłącznie pracą z osobami zadłużonymi, w tym, tzw. 

„alimenciarzami”, każe mi wątpić w słuszność i skuteczność takiego podejścia. Nie 

będę nawet próbował wyjaśniać mechanizmów zjawiska oporu w terapii, czy 

strategiach zarządzania zmianą zachowania. Każdy z nas wie, że siła oporu jest 

wprost proporcjonalna do siły nacisku a „alimenciarze” cały czas 

udowadniają nam naszą bezsilność, wynajdując  nowe sposoby uchylania się. 

Może więc warto rozważyć inne opcje podejścia do rozwiązania problemu – 

pozostawiając ten sam cel – zwiększenie efektywności systemu. 
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Punktem wyjścia dla takiego projektu powinno być przyjęcie zdecydowanie bardziej 

dynamicznej perspektywy widzenia problemu. Kryzys rozpadu związku skutkujący 

separacją lub rozwodem, a przez to zobowiązaniami alimentacyjnymi, należy widzieć 

w kategoriach konfliktu pomiędzy partnerami – który ze względów emocjonalnych, 

ambicjonalnych itd. może nie mieć końca, a świadome niepłacenie alimentów może 

być istotnym narzędziem rozgrywania tego konfliktu. Są więc co najmniej dwie 

strony w konflikcie – potrzebna jest jeszcze trzecia strona - MY /Państwo, System 

Alimentacyjny, itd./. Zadaniem trzeciej strony w każdym konflikcie nie jest 

opowiadanie się po którejś ze zwaśnionych stron, tylko zaproponowanie 

działań zmierzających do konstruktywnego rozwiązania problemu. Jedną z 

fundamentalnych strategii negocjacyjnych, mediacyjnych jest zaproponowanie 

zmiany stylu komunikacji pomiędzy stronami na tzw. „język korzyści”. Co to oznacza 

w konflikcie „alimentacyjnym” – żaden kompromis, polityka ustępstw którejś ze 

stron. Trwanie w konflikcie powoduje narastanie szkód i strat po obu stronach, przy 

okazji włączani są w niego kolejni uczestnicy – dzieci, rodzina, instytucje /pomoc 

społeczna, Fundusz Alimentacyjny, wymiar sprawiedliwości, itd./ - klasyczne „błędne 

koło”. 

Alternatywą może być zaproponowanie rozwiązań mediacyjnych doprowadzających 

do wypracowania ugody pomiędzy stronami, które dojrzały już do przerwania 

absurdu eskalacji konfliktu – a więc pewnie nie dla wszystkich. Warto podkreślić, iż 

każde orzeczenie sądowe jest formą rozstrzygnięcia konfliktu opartego na arbitrażu, 

z którego najczęściej obie strony nie są zadowolone, nie jest ich rozstrzygnięciem 

więc nie czują się specjalnie zobowiązani do jego akceptacji.                                                       

Mediacja to co innego – strony z pomocą niezależnego pośrednika 

wypracowują ugodę akceptowalną więc jest większa szansa na to, że będą 

się z nią identyfikowali i jej przestrzegali. 

Powyższe założenie stało się punktem wyjścia realizowanego już w 

Wielkopolsce  Programu Wsparcia Rodziny Doświadczającej Kryzysu Rozpadu.  

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego rozpoczęliśmy już w 

dwóch miejscach – w powiecie Nowotomyskim i mieście Czarnków , realizację cyklu 

zajęć adresowanych do rodzin nagrożonych kryzysem rozpadu. 

Adresatami oferty wsparcia są osoby, które kiedyś połączyły autentyczne uczucia  a 

teraz nie wiedzą, co do siebie czują i co z sobą zrobić - przeżywają ostry konflikt: 
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•Tam gdzie jest to jeszcze możliwe /bo związek  trwa/ działania zmierzać będą do 

pomocy w rozważeniu możliwości podjęcia działań naprawczych ratujących związek. 

•Tam gdzie kryzys wszedł już w fazę rozpadu związku  /separacja, rozwód/ działania 

zmierzać będą do wypracowania ugody regulujące dalsze relacje pomiędzy stronami 

eliminujące zbędne konflikty dot. podziału majątku, regulacji powstałych zobowiązań 

np. kredytowych oraz przede wszystkim alimentacyjnych . 

•Kluczowymi, ostatecznymi adresatami oferty są małżonkowie, partnerzy także byli 

już po rozpadzie związku. 

Proponowany Program wsparcia przewiduje następujące działania: 

• doradztwo psychologiczne – indywidualne i w parach; 

• doradztwo finansowe; 

• warsztaty dla kobiet; 

• warsztaty dla mężczyzn – szczególne zobowiązanych do alimentów; 

• działania mediacyjne. 

Uważamy, że zanim przekreśli się kilka lub kilkanaście lat wspólnego życia /najwięcej 

rozwodów następuje w 7 i 14 roku małżeństwa/ może warto się zastanowić i 

porozmawiać ze sobą i  ze specjalistami. 

Mamy świadomość, że zaproponowany model mimo deklarowanej  akceptacji 

Wszystkich napotka poważny, paradoksalny opór i to b. zróżnicowany w 

poszczególnych grupach adresatów. 

U bezpośrednich uczestników konfliktu – małżonków lub byłych już, wynikać to 

może głównie z ciągle jeszcze gorących negatywnych emocji odżywających  czy 

wręcz eskalowanych kolejnym problemami: kryzys związku >rozwód > kolejne 

konflikty na tle podziału władzy rodzicielskiej > alimenty > kolejne konflikty 

związane realizacją obowiązku alimentacyjnego > itd. bez końca w „błędnym kole”. 

Dramat rozpadu związku rozgrywa się zawsze w określonym środowisku – 

najbliższej rodziny /w tym dzieci/, bliskich, znajomych ale i szerszym otoczeniu 

społecznym – w tym systemu instytucji zobowiązanych do podejmowania 

przypisanych im prawem obowiązków – pomocy społecznej, wymiaru 

sprawiedliwości, itd. W sposób dość naturalny strony konfliktu poszukując wsparcia 

dla siebie /wzmocnienia swojej pozycji/ angażują potencjalnych sprzymierzeńców, 
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polaryzują otoczenie na dwa wzajemnie zwalczające się obozy, niezdolne najczęściej 

do jakiejkolwiek konstruktywnej komunikacji. Część otoczenia, które albo z założenia 

nie chce się dać wciągnąć w spór, albo zniechęciło się już widząc absurd i 

nieskuteczność swych działań przyjmuje postawę zdystansowaną – odsuwa się. 

Jeszcze poważniejszym problemem jest sygnalizowana już wcześniej kwestia 

ambiwalencji postaw społecznych wobec zjawisk towarzyszących  sytuacji kryzysu 

rozpadu związku /s.2/. I nie chodzi tu tylko o dość powszechne przekonania, że w 

sprawy rodzinne nie należy się wtrącać, że to wewnętrzne problemy skłóconych 

partnerów i tylko oni, przy dobrej woli mogą znaleźć rozwiązania, itd. Zdecydowanie 

poważniejszym/ b. fundamentalnym problemem jest stwierdzona w badaniach, 

potwierdzona także nasza analizą skłonność do spostrzegania uczestników konfliktu 

w związku doświadczającego kryzysu rozpadu w kategoriach prostych, zdecydowanie 

warościujących stereotypów. Szczegółowemu omówieniu zagadnienia poświęcone 

jest przygotowywane właśnie do publikacji opracowanie: „Wizerunek osoby 

zadłużonej – stereotyp „dłużnika alimentacyjnego” w postrzeganiu społecznym 

problemu – raport z badań” R.Pomianowski 2017. Biorąc pod uwagę potrzeby 

niniejszego opracowania pozwolę sobie przedstawić jedynie wybrane wnioski. 

Sposób postrzegania „standardowego dłużnika” mierzony metodą 

Dyferencjału Semantycznego Osgooda. 

Przedstawiony poniżej obraz niewypłacalnego dłużnika w oczach badanych nie 

rysuje się zbyt optymistycznie i nie idzie tu o raczej negatywny sposób 

wartościowania ich jako potencjalnych partnerów - klientów, których nie trzeba 

przecież szczególnie lubić, by się z nimi porozumiewać, czy im skutecznie pomagać .  

Problemem istotniejszym jest fakt, iż w obrazie tym dominuje brak właściwości /cech 

i zasobów dłużników / koniecznych dla budowania z nimi relacji współpracy i to 

długofalowej nad wychodzeniem z zadłużenia. 
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O ile wizerunek „standardowego dłużnika” nie rysuje się zbyt sympatycznie, to 

stereotyp osoby zadłużonej z tytułu zobowiązań alimentacyjnych – tzw. 

„alimenciarza” wygląda jeszcze gorzej. 

 

Uzyskane wyniki badań /przy zastrzeżeniu dot. ograniczonej skali /zakresie 

uprawnionej generalizacji/  upoważniają stwierdzenie: „alimenciarze” nie cieszą się 
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sympatią, szacunkiem w oczach innych, wprost przeciwnie budzą niechęć, odrazę i 

deklarowane powszechnie potępienie. Ciekawe, że na podstawie uzyskanych 

wyników można przypuszczać, że nie mogą liczyć na niczyją przychylność i 

zrozumienie, akceptację, nawet  wśród potencjalnie najbliższej im kategorii / grupy 

osób – innych zadłużonych. Można jedynie przypuszczać, że gdyby badanie 

wizerunku „alimenciarza”  przeprowadzić wśród jeszcze innych grup, szczególnie 

„wierzycieli zobowiązań alimentacyjnych” oraz osób prowadzących egzekucję 

zaległych świadczeń, np. komorników, to wizerunek ten mógłby okazać się jeszcze 

bardziej negatywny . Bardzo istotnym /obecnie dopiero rozpoznawanym w odrębnym 

badaniu/ jest problem samooceny „alimenciarzy”. Na podstawie dotychczas 

zebranych obserwacji stwierdzić można, że szczera/prywatna samoocena 

„alimenciarzy” jest bardzo niska, negatywna. Nie czują się dobrze w pułapce swojej 

roli /we własnej skórze, mają świadomość negatywnych opinii otoczenia i 

powszechnej dezaprobaty oraz presji na nich wywieranej. Uczucia wstydu i złości 

oraz poczucia krzywdy i niezrozumienia jakich często doświadczają ale i silne 

poczucie bezradności /szczególnie u długotrwale zadłużonych alimenciarzy/ 

powodują/skutkują częstą paradoksalną strategią zachowania – uporem, oporem 

oraz pozorowaniem, że ciągle panuje nad sytuacją. Problem „dumy i kontroli”  

„alimenciarzy” bardzo przypomina opisany w psychologii uzależnień mechanizm o 

identycznej nazwie – z którym należy liczyć się w procesie pomocy, pracy z 

zadłużonymi „alimenciarzami”. 

„Alimenciarz” postrzegany jest jako osoba raczej: głupia, bierna słaba, pozbawiona 

ambicji, niechętna, zła i leniwa. Nie należy tego opisu traktować w kategoriach 

inwektyw, tylko stwierdzenia faktu, że z tak widzianym „partnerem” nie ma o czym 

dyskutować – jest on spostrzegany jak przedmiot, którym należy zarządzać. 

Dlaczego omawiana kwestia wizerunku/stereotypu dłużnika jest tak istotna w 

podejmowanym przez nas Programie Wsparcia Rodziny Doświadczającej Kryzysu 

Rozpadu? Z powodów oczywistych – celu całego przedsięwzięcia, który najlepiej 

chyba przedstawi niniejszy schemat: 
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Dotychczas najczęściej proces przebiega tak: 

 

Planowany przebieg procesu w Programie Wsparcia 

 

 

 KONFLIKT 

 

 „Opamiętanie się” - rozejm 

 Edukację dla obu stron 

 Wsparcie psychologiczne jw. 

 Mediacje 

 Wypracowanie Indyw. Planu Wyjścia 
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 Chcemy być tzw.  „trzecią stroną” i zaproponować: 
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Cel ostateczny – doprowadzenie w wyniku podjętych działań – w szczególności 

mediacji do zawarcia ugody określającej: 

 Warunki zakończenia czynnej/ostrej fazy konfliktu; 

 Zobowiązania stron w zakresie – władzy rodzicielskiej, podziału majątku, 

podziału wspólnych zobowiązań powstałych w okresie trwania związku, 

alimentacji oraz wszelkich innych kwestii spornych; 

 Wzajemnego zobowiązania do poszukiwania także w przyszłości 

konstruktywnych form rozwiązywania pojawiających się problemów. 

Przykładowy scenariusz ugody mediacyjnej: 

Po wygaszeniu ostrej fazy konfliktu strony stwierdzają, że są gotowe do podjęcia 

próby innego uregulowania swoich relacji, tj.: 

Były mąż zobowiązuje się do: 

 podjęcia legalnej pracy /wyjścia z szarej strefy pracy na czarno/ od 

1.08.2017; 

 systematycznego opłacania zasądzonych 400zł alimentów + 200zł zaległości 

/ma na dziś 2000zł, w wyniku ugody rozłożone na 10 miesięcznych rat/, w 

terminie do 15 każdego miesiąca wprost do rąk /na wskazane konto/ 

uprawnionej byłej żony; 

 udziału w zajęciach Programu Reedukacyjnego dla „Alimenciarzy” 

 … inne uszczegółowione zobowiązania dot. kontaktu z dzieckiem. 

Była żona zobowiązuje się do: 

 warunkowego zawieszenia/wycofania egzekucji komorniczej zobowiązań 

alimentacyjnych; 

 udziału w warsztatach dla kobiet posiadających prawo do alimentów; 

 … inne uszczegółowione zobowiązania wobec byłego męża  

Strony zawierają ugodę na okres próby 6 miesięcy, po których w ramach Programu 

Wsparcia dokonana zostanie ocena efektywności przyjętych uzgodnień. 

 Podobny w założeniach scenariusz może dotyczyć sytuacji relacji dłużnika 

alimentacyjnego z Funduszem Alimentacyjnym wobec którego ma on już zaległe 

zobowiązania przekraczające możliwości natychmiastowej spłaty /średnia zaległość 

ponad 30tys.zł/. 

Dłużnik alimentacyjny zobowiązuje się do: 

 podjęcia legalnej pracy /wyjścia z szarej strefy pracy na czarno/ od 

1.08.2017; 

 systematycznego opłacania zasądzonych 400zł alimentów, w terminie do 15 

każdego miesiąca wprost do rąk /na wskazane konto/ uprawnionej byłej żony; 
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 kwotę zaległych alimentów w kwocie 200zł zaległości /ma na dziś 2000zł, w 

wyniku ugody rozłożone na 10 miesięcznych rat/, 

 udziału w zajęciach Programu Reedukacyjnego dla „Alimenciarzy” 

 … inne uszczegółowione zobowiązania dot. kontaktu z dzieckiem. 

Fundusz Alimentacyjny zobowiązuje się do: 

 warunkowego zawieszenia/wycofania egzekucji komorniczej zaległych 

zobowiązań alimentacyjnych; 

 rozłożenia zaległości alimentacyjnych w wysokości 2000zł na 10 miesięcznie 

spłacanych przez dłużnika rat 

 wystąpienia do Starosty z wnioskiem o warunkowe oddanie dłużnikowi Prawa 

Jazdy /niezbędna dla dojazdów do pracy/; 

 … inne uszczegółowione zobowiązania wobec byłego męża  

 Strony zawierają ugodę na okres próby 6 miesięcy, po których w ramach 

Programu Wsparcia dokonana zostanie ocena efektywności przyjętych 

uzgodnień i ustalone dalsze warunki, np. częściowe umorzenie odsetek, 

należności głównej, itd. 

Przedstawiona propozycja wypracowania ugody, tak bezpośredniej pomiędzy byłymi 

partnerami jak i dłużnikiem alimentacyjnym a Funduszem Alimentacyjnym została 

pozytywnie zaopiniowana przez prawników, jako zgodna z obowiązującym prawem, 

możliwa do wypracowania i zawarcia. Mamy jednak świadomość dodatkowych 

warunków, które powinny być spełnione dla powodzenia projektu. 

1/Osoby doświadczające kryzysu rozpadu muszą dojrzeć do decyzji o zmianie 

dotychczas destruktywnej strategii eskalacji konfliktu, by wejść w proces 

wypracowania ugody. Celowi temu służy całokształt działań edukacyjnych Programu 

– poczynając od przygotowania tzw. Partnerów Projektu. Tą fazę mamy już za sobą – 

udało się w systemie warsztatowym przeszkolić w Nowym Tomyślu i Czarnkowie 

grupę 40 przedstawicieli pomocy społecznej, kurateli sądowej, Policji, pracowników 

samorządowych, przedstawicieli lokalnych NGO oraz Kościoła. Działanie będzie 

kontynuowane, by grono osób znających założenia Programu było jak najszersze i 

najliczniejsze – bo tą drogą chcemy docierać do osób potencjalnie zainteresowanych 

udziałem w zasadniczej części Programu Wsparcia. 

2/Otoczenie angażowane w proces budowania ugody musi także być przygotowane 

do zmiany nastawienia wobec dłużnika alimentacyjnego – zmierzyć się ze swym 

wizerunkiem/ stereotypem „alimenciarza”, by podjąć choć ryzyko wyjścia poza 

dotychczasową postawę – otworzyć kolejny kredyt zaufania. W przypadku byłych 

partnerek cel ten realizowany będzie w ramach  doradztwa indywidualnego oraz 

warsztatach dla kobiet. W przypadku osób urzędowo obsługujących dłużników 

alimentacyjnych, tj. przedstawicieli Funduszu Alimentacyjnego, prac. pomocy 

społecznej, kuratorów ale także prokuratorów /realizujących nowe zapisy art. 209kk/ 

planujemy oddzielne formy szkoleniowe oraz indywidualne spotkania wyjaśniające 

sedno Projektu – wskazując na jego realność i opłacalność, mimo związanego z nim 

ryzyka. 
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3/Edukacji społeczna – planujemy systematyczną akcję edukacyjną we współpracy z 

lokalnymi  mediami, z wykorzystaniem mediów społecznościowych 

https://www.facebook.com/rodzinawkryzysie/ , ale także skorzystaniem z 

zadeklarowanej już gotowości współpracy z Kościołem – „udostępniona ambona”. 

4/Jest jeszcze jeden aspekt, szczególnie nawiązujący do przedstawione przez Pana 

Senatora propozycji zmian legislacyjnych. 

Nie jestem prawnikiem więc tylko ogólnie zasygnalizuje potrzebę analizy i 

zaproponowania zmian ustawowych w innych aktach prawnych. 

Po pierwsze w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów  /Dz.U.2012.1228  2014.05.15/ zwróciłbym uwagę na 

potrzebę przyjrzenia się zapisom art.30i . Jeżeli posiadający zaległości „alimenciarz” 

/średnia zaległość ponad 30tys. zł/ ma zostać zmobilizowany do podjęcia obsługi tak 

bieżących jak i zaległych zobowiązań powinien ze względów motywacyjnych uzyskać 

realną, wykonalną perspektywę spłacenia długu, może nawet uzyskania dodatkowych 

zachęt, np. częściowego umorzenia zaległości. Ustawodawca takie narzędzie 

przewiduje, jednakże czasokresy wyznaczone w ustawie 3 – 5 – 7 lat są 

zdecydowanie zbyt długie, nierealne do spełnienia przez większość zadłużonych a już 

na pewno nie działają motywująco. Doświadczenia z obszaru windykacji pokazują, że 

podejście „biznesowe” – małe kroki, system realnych do opłacania rat połączony z 

progresywnych systemem zachęt w postaci umorzeń części długu potwierdzają 

ekonomiczną efektywność takiej strategii – skuteczność egzekucji wynosi ~13%. 

Szczególną uwagę zwróciłbym na zapis pkt 2 art. 30: 

„Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego 

umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na 

raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną”. 

Tak sformułowany zapis jest zbyt ogólnikowy, wieloznaczny i albo w zależności od 

nastawienia podejmującego decyzję urzędnika zawężany /0-1/  albo nadmiernie 

uogólniany i swobodnie interpretowany. Z drugiej strony, szczególnie z perspektywy 

proponowanego przez nas mechanizmu motywowania dłużników alimentacyjnych, 

zapis  nie premiuje zmiany jego postawy – nie daje mu szansy na podmiotowy udział 

w postępowaniu.  

Z problemem tym ściśle wiąże się kolejna sprawa – jako że decyzje administracyjną 

w kwestii ugody z dłużnikiem podejmuje przedstawiciel Funduszu Alimentacyjnego – 

urzędnik, w praktyce najczęściej kierownik OPS, pojawia się powszechny opór, 

obawa zachowań asekuracyjnych wynikających z potencjalnego zagrożenia zarzutem 

naruszenia przez nich dyscypliny finansów publicznych. W prowadzonych już 

dotychczas konsultacjach argument ten jest powszechnie podnoszony. Mimo, że 

wielu z kierowników z którymi rozmawiałem przyznaje rację proponowanemu 

podejściu to i tak na koniec stwierdzają, że na nich personalnie spada ryzyko. Myślę, 

https://www.facebook.com/rodzinawkryzysie/
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że sama edukacja i perswazja nie będzie wystarczająca dla przekonania tej grupy 

uczestników – za przydatne uważam podjęcie działań nad doprecyzowaniem zasad i 

warunków stwierdzania przypadków naruszania dyscypliny finansów publicznych. To 

jednak zagadnienie przekraczające nasze możliwości, choć z uwagą śledzimy 

działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zadłużeń komunalnych, np. w 

Poznaniu. 

I na koniec jeszcze jedna uwaga dot. rozwiązań prawnych dot. ostatniej nowelizacji 

art. 209kk. Uznany za wręcz rewolucyjny Art. 209 § 4. Nie podlega karze sprawca 

przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia 

pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe 

alimenty. 

Tzw. czynny żal wprowadzony tym zapisem pozornie wygląda bardzo obiecująco – 

daje dłużnikowi szansę uniknięcia kary. Postawiony jednak warunek jest nie tylko 

niewykonalny dla większości tzw. przeciętnych „alimenciarzy”, co gorsza moim 

zdaniem /podkreślam nie jestem prawnikiem/ narusza równość obywateli wobec 

prawa – premiuje bogatych, zamożnych – biednych dyskwalifikuje. Gdyby jeszcze 

istniały inne możliwości realizacji „czynnego żalu”, np. prace społeczne, udział w 

programie Reedukacyjnym, itd. można by spodziewać się że ta instytucja mogła by 

spełnić swą pozytywną, motywująca funkcję wobec dłużników alimentacyjnych.  

 Na tym kończę prezentacje swoich uwag, z nadzieją że mogą zainteresować 

Pana Senatora i być punktem wyjścia do dalszych prac nad doskonaleniem systemu 

alimentacyjnego w Polsce. W miarę swych kompetencji i możliwości chętnie w nich 

będę uczestniczył 

Łącze wyrazy szacunku 

Roman Pomianowski 

i Art. 30. 1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w 
łącznej wysokości: 
1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości 
miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów; 
2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości 
miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów; 
3) 100% jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości 
miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów. 
2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin 
płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. 
3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

                                                           


