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Rozdział I 

 

Pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów – historia. 

1. Fundusz alimentacyjny do 30 kwietnia 2004 roku. 

 ZUS przyznawał i wypłacał świadczenia, 

 dłużnik zwracał kwoty wypłacone z funduszu + 5%, 

 świadczenia przysługiwały dzieciom do ukończenia 18 roku życia, pełnoletnim 

uczącym się niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także 

osobom w wieku powyżej 50 lat, 

 kryterium dochodowe – 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

z poprzedniego roku kalendarzowego (w okresie od 1.06.2002 r. do 30.04.2004 r. 

wynosiło 612 zł), 

 górna granica świadczenia to 30% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez 

Prezesa GUS (w ostatnim okresie kwota ta wynosiła 618,60 zł). 

Ściągalność należności funduszu alimentacyjnego z roku na rok malała (np. w 1989 r. 

wynosiła 67,6%, natomiast w 2003 r. 11,4%).
1
 

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. 

1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych
2
, która zastąpiła świadczenie z funduszu alimentacyjnego i wprowadziła dodatek 

do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Osoba ubiegająca się 

o dodatek: 

 musiała spełniać kryterium dochodowe: 504 zł lub 583 zł w przypadku dziecka 

niepełnosprawnego, 

 musiała samotnie wychowywać dzieci, 

 musiała otrzymywać do dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego. 

Dodatek ten przyznano również osobom w wieku co najmniej 50 lat, które do końca 

kwietnia 2004 r. otrzymywały świadczenie z funduszu. Do dnia 31 sierpnia 2005 r. dodatek 

                                                           
1
 Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

w 2005 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa marzec 2006 r. 
2
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz.1518, 

z późn. zm.). 
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przysługiwał także osobom pozostającym w związku małżeńskim, otrzymującym na dzieci do 

dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczenie z funduszu. 

Kwota dodatku do 31 sierpnia 2005 r. wynosiła 170 zł na dziecko lub 250 zł na dziecko 

niepełnosprawne.
3
 

3. Ustawa o postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej. 

1 czerwca 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
4
, która miała skoordynować 

działania gmin, komorników, sądów i w ten sposób poprawić ściągalność alimentów. 

Działania te dotyczyły m.in. współpracy gmin z komornikami, sprawdzania sytuacji 

finansowej dłużnika poprzez wywiad środowiskowy, aktywizacji zawodowej dłużników, 

zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi w przypadkach, gdy dłużnik uniemożliwiał 

przeprowadzenie wywiadu lub odmawiał podjęcia pracy, do której został skierowany, albo się 

od niej uchylał. Komornik, co najmniej co pół roku, miał przekazywać prezesowi sądu 

informacje oraz wpisywać dłużnika do rejestru dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

Na postawie innych ustaw: 

 komornik ustalał wysokość zarobków i stan majątkowy dłużnika oraz miejsce jego 

zamieszkania, 

 pracodawcy mieli obowiązek potrącać alimenty. 

Zgodnie z ustawą zaliczka alimentacyjna przysługiwała do wysokości zasądzonego 

świadczenia, nie więcej jednak niż: 

1) w przypadku gdy w rodzinie była jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 170 zł 

dla osoby uprawnionej albo 250 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej, 

2) gdy w rodzinie były trzy osoby lub więcej uprawnione do zaliczki – 120 zł dla osoby 

uprawnionej albo 170 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej. 

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 50% kwoty kryterium (tj. 291,50 zł), 

maksymalna kwota zaliczki wynosiła: 

                                                           
3
 Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 

w 2005 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa marzec 2006 r. 
4
 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732, z późn. zm.). 
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1) w przypadku gdy w rodzinie była jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 300 zł 

dla osoby uprawnionej albo 380 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej, 

2) gdy w rodzinie były trzy osoby lub więcej uprawnione do zaliczki – 250 zł dla osoby 

uprawnionej albo 300 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej. 

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną składało się za pośrednictwem komornika. Po 

upływie kwartału od rozpoczęcia wypłaty zaliczki organ właściwy wierzyciela dokonywał 

rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką, a wyegzekwowanym przez komornika 

świadczeniem alimentacyjnym. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowiła różnicę 

pomiędzy zasądzonym świadczeniem alimentacyjnym, a wysokością wyegzekwowanego 

świadczenia alimentacyjnego. 

Rozdział II 

 

Pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów – stan obecny. 

Począwszy od 1 października 2008 roku osoby uprawnione mogą ubiegać się o wypłatę 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5
 Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów reguluje: 

 pomoc finansową państwa dla rodzin z dziećmi będących w trudnej sytuacji 

materialnej w związku z nieskuteczną egzekucją alimentów, 

 pomoc prawną dla osób, które pobierają świadczenie z funduszu oraz dla osób, które 

nie mają prawa do świadczeń z funduszu, 

 postępowanie gmin wobec dłużników alimentacyjnych. 

1. Pomoc finansowana ze środków funduszu alimentacyjnego. 

Pomoc finansowa ze środków funduszu alimentacyjnego przeznaczona jest dla osób, 

którym zasądzono prawomocnym wyrokiem lub ugodą z mocą wyroku alimenty na ich 

dziecko i które posiadają dochody na osobę w rodzinie mniejsze niż 725 zł. Podstawą do 

wystąpienia o pomoc jest zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji, zawierające 

informację o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności (za bezskuteczną uznaje się 

m.in. egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano 

pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych). 

                                                           
5
 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity – Dz. U. 

z 2017 r., poz.489, z późn. zm.). 
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Po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie osobie uprawnionej przysługuje 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości zasądzonych przez sąd alimentów, 

jednak w kwocie nie większej niż 500 zł. Pozostała kwota zasądzonych alimentów może 

podlegać egzekucji przez komornika na podstawie ogólnych przepisów.  

Przeciętne miesięczne świadczenie z funduszu alimentacyjnego wynosiło w 2015 roku 

383,14 zł, a najniższe – 70 zł. Świadczenia przyznawane są osobom o niskich dochodach 

bądź nieposiadającym dochodów. Nie wystarczają one na pokrycie kosztów opieki nad 

dzieckiem na poziomie minimum egzystencjalnego. Warto zauważyć, że wprawdzie istnieje 

możliwość niejako sądowej waloryzacji zasądzonych alimentów, to jednak barierą są 

ustawowe ograniczenia nakazujące uwzględnianie sytuacji dochodowej uchylającego się 

rodzica. 

 

Tabela 1
6
. Liczba osób otrzymująca świadczenia z funduszu alimentacyjnego według 

wysokości zasądzonych alimentów. 

 

 
 

Po wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego to gmina (wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) staje 

się wierzycielem należności przypadające od dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych 

                                                           
6
 http://www.alimentytonieprezenty.pl/index.php/statystyki 
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z funduszu. Występuje ona wtedy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania dłużnika o podjęcie wobec niego działań zmierzających do 

wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności poprzedzone jest wywiadem 

alimentacyjnym, głównie na podstawie pisemnej korespondencji. Organy gminy, w której 

mieszka dłużnik alimentacyjny, mogą stosować wobec niego instrumenty przewidziane 

w ustawie takie jak: zobowiązanie go do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub 

poszukująca pracy, poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie jego aktywizacji 

zawodowej, aż po złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku 

alimentacyjnego lub wystąpienie do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.  

2. Pomoc prawna. 

Gmina udziela pomocy prawnej. Wobec dłużnika uchylającego się od płacenia 

alimentów może wystąpić z powództwem do sądu. W postępowaniu przed sądem 

prowadzonym z powództwa organu właściwego wierzyciela lub organu właściwego dłużnika 

stosuje się do tych organów odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu 

cywilnym. Realizacja orzeczonych należności odbywa się na drodze komorniczej. Ta ścieżka 

rzadko stosowana jest przez gminy ze względu na pracochłonność i koszty obsługi. 

3. Postępowanie gminy wobec dłużników alimentacyjnych. 

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia 

sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu 

zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego 

oświadczenie majątkowe. 

Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające 

wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie 

alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. 

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich obowiązków 

z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania 

się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy (kiedy brak możliwości zarejestrowania się 

jako bezrobotny) oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 

lub odmówił: 
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1) złożenia oświadczenia majątkowego, 

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 

pracy, 

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, 

prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo 

udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, 

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy 

wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 

50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów. 

Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika: 

 składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
7
 oraz 

 po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik 

alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do 

starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej 

decyzji. 

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ 

właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres 

dłuższy niż 6 miesięcy.
8
 

W 2015 roku gminy prowadziły postępowanie wobec 245,7 tys. dłużników 

alimentacyjnych. W porównaniu do 2014 r. był to wzrost o 4,4 %.
9
 

                                                           
7
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.). 

8
 https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/dzialania-podejmowane-

wobec-dluznikow-alimentacyjnych/ 
9
 Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r., Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2016 r. 
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Rozdział III 

 

Obecny system alimentacyjny w Polsce. 

1. Droga sądowa i pozasądowa. 

Rodzice mogą ustalić alimenty, ich wysokość i częstotliwość wypłat, na podstawie 

zawartej ugody pozasądowej. Mogą też zawrzeć ugodę przed mediatorem. Po zawarciu ugody 

przed mediatorem strony mogą wystąpić do sądu o jej zatwierdzenie. Wówczas ugoda taka 

będzie miała moc wyroku. W przypadku braku zapłaty alimentów druga strona może 

wystąpić do sądu o nadanie umowie klauzuli wykonalności i złożyć do komornika wniosek 

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

W przypadku braku ugody strony mogą wnieść pozew o ustalenie alimentów. Sąd na 

pierwszej rozprawie niekiedy kieruje strony na postępowanie mediacyjne. Jeżeli zostanie 

zawarta ugoda, sąd na wniosek stron zatwierdza ugodę lub w przypadku braku ugody wydaje 

wyrok. Wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności. Tytuł 

wykonawczy doręcza wówczas wierzycielowi z urzędu. Oczywiście nierzadko sądy orzekają 

o alimentach już w wyroku rozwodowym. 

 

Tabela 2. Droga sądowa i pozasądowa dochodzenia alimentów w Polsce. 

 

 

            
 

 

1. SPOSÓB                                                                                   1. SPOSÓB 

sąd ustala wys. alimentów podczas rozprawy rozwodowej lub  ugoda zawarta pomiędzy rodzicami  

sąd ustala wys. alimentów na podst. złożonego pozwu o alimenty 

pozew – brak ugody cywilno-prawnej lub ugody przed mediatorem      
             UGODA CYWILNO- PRAWNA 

WYROK Z KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI                                                                 

 

2. SPOSÓB                                                                             2. SPOSÓB 

po złożeniu pozwu strony zawierają ugodę sądową                                          ugoda zawarta przed mediatorem na wniosek 

stron                            

po złożeniu pozwu sąd kieruje na mediację, gdzie                                           zatwierdzona przez sąd                                                                                                            

zawierana jest ugoda 

 
UGODA SĄDOWA Z MOCĄ WYROKU                                                  UGODA Z MOCĄ WYROKU 

 

 

 

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości za lata 2009-2014 (pierwsze półrocze) pokazują, że 

w polskich sądach toczy się rocznie ok. 80-100 tys. spraw o alimenty, a w ich wyniku zasądza 

się świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 45-63 mln zł rocznie. Tylko w pierwszym 

DROGA SĄDOWA DROGA   

POZASĄDOWA 
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półroczu 2014 r. ogólna wysokość zasądzonych alimentów przekroczyła 24,5 mln zł, 

a średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego wynosiła 685,40 zł. 

 

Tabela 3. Średnia wysokość zasądzonych alimentów z powództwa dzieci (w tym 

małoletnich).
10

 

 

 
 

 

2. Postępowanie egzekucyjne. 

W przypadku braku zapłaty alimentów strona uprawniona kieruje wniosek do 

komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Kierując wniosek o wszczęcie 

egzekucji strona nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, 

z którego egzekucja ma być prowadzona. To komornik powinien przeprowadzić dochodzenie 

w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. 

                                                           
10

 http://www.alimentytonieprezenty.pl/index.php/statystyki 
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Komornik może wystąpić z wnioskiem do Policji o przeprowadzenie czynności w celu 

ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Dochodzenie w celu ustalenia 

dochodów dłużnika i jego majątku powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie 

dłuższych niż 6 miesięcy. Po dwunastu miesiącach bezskutecznej egzekucji komornik ma 

obowiązek zgłosić dłużnika do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzącego rejestr 

dłużników niewypłacalnych. 

Jeśli przez dwa miesiące nie uda się wyegzekwować należności, uprawniony rodzic 

może uzyskać od komornika zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji i ubiegać się 

o świadczenie alimentacyjne. Dwumiesięczne bezskuteczne postępowanie komornicze nie 

kończy jednak sprawy, komornik dalej prowadzi sprawę odzyskania długu alimentacyjnego. 

Co pół roku ma obowiązek wystosować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapytanie, czy 

dłużnik został zgłoszony do ubezpieczenia społecznego, a więc czy podjął legalną pracę. 

Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł 

wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać 

wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie 

zakładu karnego. 

To samo dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zgodnie z art. 88 kodeksu 

pracy wierzyciel może bezpośrednio przedstawić tytuł wykonawczy pracodawcy, który jest 

zobowiązany bezpośrednio do niego przesyłać kwotę z niego wynikającą (do wysokości 3/5 

wynagrodzenia). 

 

Tabela 4. Postępowanie egzekucyjne w sprawie alimentów w Polsce. 
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3. Postępowanie karne. 

Skuteczność ściągalności alimentów w Polsce jest obecnie bardzo niska, a tymczasem 

prawie połowa postępowań wszczętych wobec rodziców uporczywie uchylających się od 

płacenia alimentów została umorzona. Powodem takiego działania było płacenie alimentów 

w niewielkiej części, co powodowało, że nie było zrealizowane znamię uporczywości, albo 

np. matka utrzymująca dziecko pracowała, a więc nie było zrealizowane znamię narażenia na 

niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
11

 

 

Tabela 5. Statystyka postępowań karnych w Polsce.
12

 

 

 

Nie odrzucając karnej ścieżki ścigania należy zauważyć przeciwskuteczność sankcji 

karnych, których zastosowanie w zdecydowanej większości spraw nie rozwiązywało 

problemów oczekującej alimentów rodziny. Na przeszkodzie stawał brak miejsc pracy dla 

uwięzionych, a przede wszystkim niska wartość wynagrodzeń pokrywających zobowiązania 

na poziomie 134 zł miesięcznie, przy nakładach na osadzenie ok. 2800 zł. 

Podjęta ostatnio przez rząd inicjatywa umożliwiła stosowanie kar w systemie dozoru 

elektronicznego, a więc pracy w warunkach wolnościowych, co obniża koszty wykonywania 

kary. Pod znakiem zapytania stoi jednak długotrwałość śledztwa i orzekania. Warto 

                                                           
11

 https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8930,skuteczne-egzekwowanie-alimentow.html 
12

 http://www.alimentytonieprezenty.pl/index.php/statystyki z 21.05.2017 r. 

http://www.alimentytonieprezenty.pl/index.php/statystyki%20z%2021.05.2017
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zauważyć, że inna inicjatywa ustawodawcza, dotycząca funduszu aktywizacji więzionych, 

ogranicza do ułamka wypracowane przez skazanych środki przeznaczone na alimentację 

(z 30% do 5%). 

Liczba prawomocnie skazanych za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów 

(art. 209 § 1 kodeksu karnego) to 12 967 (dane za rok 2014, źródło – Ministerstwo 

Sprawiedliwości). Liczba wszczętych spraw to 50 128 (dane Prokuratury Generalnej za rok 

2015) z czego do sądu trafiło 11 268, w tym 7 617 akty oskarżenia, umorzono 9891, 

odmówiono wszczęcia postępowania 19 044. 31 grudnia 2015 r. w polskich więzieniach 

odbywało karę 3676 skazanych za uporczywe uchylanie się od alimentów (dane Służby 

Więziennej). Trzeba jednak pamiętać, że zobowiązania alimentacyjne ma łącznie 13 054 

skazanych na karę pozbawienia wolności, także z tytułu popełnienia innego przestępstwa niż 

stypizowanego w art. 209 k.k. Ze wskazanej liczby ponad 13 tys. skazanych zatrudnionych 

jest tylko 3796. Skazani nie pracują, gdyż w zakładach karnych brakuje pracy, mimo że osoby 

z zobowiązaniami alimentacyjnymi mają pierwszeństwo w zatrudnieniu.
13

 

 

*    *   * 

Podsumowując należy stwierdzić, że system alimentacyjny w Polsce oparty jest 

o postępowanie sądowe, a egzekucja zobowiązań oparta jest o egzekucję komorniczą. Zdarza 

się, że komornik występuje dwukrotnie w tej samej sprawie co znacznie wydłuża drogę 

egzekucji, podwyższa koszty, tworzy bariery biurokratyczne. Skuteczność egzekucji 

komorniczej ogranicza również mobilność dłużnika i tolerancja otoczenia wobec jego 

zachowania: ukrywania dochodów, cesji majątkowej, fałszowania kwestii dotyczących 

zatrudnienia. Dużym utrudnieniem egzekucji jest bowiem występowanie „szarej” strefy 

zatrudnienia i ukrywanie się za „umowami śmieciowymi”. 

Przy założeniu ustawowych terminów, ale z uwzględnieniem realiów, można 

stwierdzić, że czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

wynosi od 8 miesięcy do 2 lat. Wpływ na to ma przewlekłość pracy sądów, komorników 

i czasochłonne, biurokratyczne procedury. Choćby konieczność ustalenia miejsca pobytu 

osoby uchylającej się od zapłaty należności może komornikowi zająć nawet 6 miesięcy. 

                                                           
13

 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Alimenty%20-

%20nie%20tylko%20na%20Dzien%20Ojca%2C%20materia%C5%82%20informacyjno%20o%20pracy%20Zes

po%C5%82u%20ds%20Aliment%C3%B3w%2C%2023.06.16.pdf z dnia 24.05.2017 r. 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Alimenty%20-%20nie%20tylko%20na%20Dzien%20Ojca%2C%20materia%C5%82%20informacyjno%20o%20pracy%20Zespo%C5%82u%20ds%20Aliment%C3%B3w%2C%2023.06.16.pdf%20z%20dnia%2024.05.2017
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Alimenty%20-%20nie%20tylko%20na%20Dzien%20Ojca%2C%20materia%C5%82%20informacyjno%20o%20pracy%20Zespo%C5%82u%20ds%20Aliment%C3%B3w%2C%2023.06.16.pdf%20z%20dnia%2024.05.2017
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Alimenty%20-%20nie%20tylko%20na%20Dzien%20Ojca%2C%20materia%C5%82%20informacyjno%20o%20pracy%20Zespo%C5%82u%20ds%20Aliment%C3%B3w%2C%2023.06.16.pdf%20z%20dnia%2024.05.2017
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System działa wyłącznie w granicach Rzeczypospolitej. Poza tym obszarem windykacja 

zobowiązań jest możliwa, ale wymaga identyfikacji miejsca zatrudnienia bądź zamieszkania 

dłużnika przez wierzyciela i dostarczenia odpowiedniej dokumentacji. Śladowo występuje 

egzekucja z zasobów najbliższej rodziny. 

Obecnie największym problemem pozostaje wysokość zadłużenia dłużników 

alimentacyjnych. Średnia wartość zobowiązania z tytułu niezapłaconych alimentów 

przypadająca na jednego dłużnika dla kraju wynosi obecnie 34 735 zł. 

 

Tabela 6. Średnia zaległość na osobę.
14

 

 

 

Średnie zadłużenie zwiększyło się we wszystkich regionach. Najwyższe jest 

w województwach lubelskim oraz kujawsko-pomorskim, gdzie znacznie przewyższa średnią 

dla kraju, a najniższe w Lubuskiem.  

Zjawiska, o których mowa, potwierdza Informacja NIK o wynikach kontroli „Działania 

wybranych organów samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego 

w stosunku do dłużników alimentacyjnych” z 21 października 2014 r. Potwierdza to też 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w informacji o realizacji ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r. oraz raport, który przedstawia liczbę 

dłużników alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego (koniec roku). 

 

                                                           
14

 https://www.big.pl/download/alimenty/raport_dluznik_alimentacyjny_pazdziernik_2016.pdf 
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Tabela 7. Dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor – maj 2017,    Akcja BIG 

InfoMonitor „Odzyskuj alimenty”
15

 

 

Dla oceny funkcjonowania sytemu istotny jest jego budżet oparty o zapisy ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

Przykład budżetu na 2015 r. 

 wydatki na świadczenia z funduszu – 1,48 mld zł, 

 wydatki na obsługę ustawy – 124 mln zł, 

 koszty obsługi wypłat świadczeń z funduszu – 65,4 mln zł, 

 koszty związane z działaniami wobec dłużników alimentacyjnych – 58,6 mln zł, 

 zwrot wyegzekwowanych kwot – 192 mln zł (118 mln zł przekazano do budżetu 

państwa, zaś 74 mln zostało przekazanych na dochody własne gmin), 

Kwota zwrotu środków stanowiła 12,9 %, ustawę realizowały 2 302 osoby
16

. 

Reasumując, należy uznać, że obecny system jest nieefektywny pod względem 

finansowym. W najmniejszym stopniu nie przyczynia się do integracji rodzin. Rodzi strefy 

wykluczenia dzieci i niesprawiedliwości, poszerza „szarą” i „czarną” strefę rynku pracy, 

sprzyja dezercyjnej emigracji zarobkowej. W miarę upływu lat pogarsza się jego kondycja we 

wszystkich wskaźnika. 

  

                                                           
15

 Raport BIG – dłużnik alimentacyjny (maj 2017) 
16

 Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r., Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2016 r. 
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SCHEMAT DOCHODZENIA ALIMENTÓW W POLSCE 

(system sądowo-komorniczy – stan obecny) 
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Rozdział IV 

 

System alimentacyjny w wybranych krajach. 

1. Dania.
17

 

W Danii funkcjonuje minimalna kwota świadczenia alimentacyjnego. Wysokość 

alimentów może zostać ustalona za porozumieniem stron, jednak musi być równa lub wyższa 

od ustalanego corocznie minimum.  

W przypadku braku porozumienia sprawy dotyczące obowiązku alimentacyjnego 

rozstrzygają władze samorządowe w trybie administracyjnym. Na wniosek rodzica 

sprawującego opiekę nad dzieckiem urząd naliczy wysokość świadczenia zgodnie 

z ustalonym algorytmem, a następnie wydaje w tej sprawie decyzję. Ten sam tryb obowiązuje 

w przypadku gdy strony zawarły ugodę co do wysokości alimentów, ale strona zobowiązana 

ich nie płaci. Wówczas również urząd wydaje decyzję o przyznaniu alimentów. Na podstawie 

takiej decyzji urząd może wypłacić zaliczkę alimentacyjną lub wszcząć postępowanie 

egzekucyjne. 

Na świadczenie alimentacyjne składają się następujące elementy: 

 stała podstawa – minimum corocznie ustalane przez urząd, 

 stały dodatek – zależny od dochodu brutto rodzica oraz liczby dzieci, którym alimenty 

będą wypłacane, 

 ewentualnie dodatek specjalny, gdy dłużnik ma bardzo wysokie dochody. 

Egzekucję alimentów przeprowadzają urzędy skarbowe właściwe dla miejsca 

zamieszkania dłużnika. 

2. Wielka Brytania.
18

 

Wysokość, sposób i częstotliwość płacenia alimentów strony mogą ustalić w formie 

ugody, czyli nieformalnej umowy. Mogą też zwrócić się o pomoc w ustaleniu alimentów do 

instytucji publicznej CMS (Child Maintenance Service – Publiczne Usługi Alimentacyjne). 

Do tej instytucji mogą się też zwrócić w przypadku gdy została zawarta umowa, ale 

zobowiązany rodzic nie płaci. Wtedy również CMS może podjąć odpowiednie działania. 

                                                           
17

 Zobowiązania alimentacyjne wobec dzieci w Danii i Wielkiej Brytanii, dr Janina Petelczyc (Instytut Polityki 

Społecznej UW), dr Maria Skóra (Das Progressive Zentrum) 2017 
18

 Informacja na temat świadczeń alimentacyjnych (…) Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 8.10.2015 r. 
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Korzystanie z usług CMS jest odpłatne. Obowiązuje opłata wstępna oraz opłata 

dodatkowa w przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań. Dłużnik jest wówczas 

zobowiązany dokonywać wpłaty o 20 % wyższej niż wynoszą alimenty, natomiast osoba, 

która otrzymuje alimenty, otrzymuje je pomniejszone o 4 % ich wysokości. 

Wysokość alimentów oblicza się za pomocą specjalnego kalkulatora, który jest 

dostępny na publicznych stronach internetowych lub też może je wyliczyć CMS. 

Ustalanie wysokości alimentów składa się z następujących etapów: 

1. ustalenie wysokości rocznego, opodatkowanego dochodu brutto zobowiązanego 

rodzica, 

2. ustalenie czynników, które mają wpływ na zmniejszenie dochodu, 

3. dobór odpowiedniej stawki alimentów, zależnej od wysokości tygodniowego 

dochodu (5 stawek: bazowa, bazowa+, zmniejszona, zryczałtowana i zerowa), 

4. ustalenie liczby dzieci, które mieszkają z rodzicem otrzymującym alimenty, 

5. ustalenie tygodniowej wysokość alimentów, 

6. ewentualne uwzględnienie sprawowania opieki dzielonej. 

Po przejściu wszystkich sześciu kroków rodzice decydują się na zawarcie umowy 

i dokonują rozliczeń między sobą lub korzystają w tym zakresie z pomocy CMS, ale 

związane jest to z opłatą. CMS daje do wyboru jeden z dwóch systemów płatności: 

 płatność bezpośrednia za pomocą platformy internetowej CMS – płatności 

przekazywane są bezpośrednio od rodzica do rodzica, 

 przyjmowanie i wypłacanie – przyjmuje się wpłaty od dłużnika i wypłaca je osobie 

uprawnionej (w przypadku braku wpłat od razu podejmowane są odpowiednie 

działania). 

3. Szwecja.
19

 

Alimenty mogą być ustalone przez samych rodziców w drodze porozumienia. Jeżeli 

obowiązek alimentacyjny nie jest wypełniany należycie, dziecku przysługuje zaliczka 

alimentacyjna. Zaliczka alimentacyjna stanowi dla dziecka ograniczoną do pewnej wysokości 

rekompensatę za nieotrzymywane alimenty. Istnieją trzy różne formy zaliczki alimentacyjnej: 

pełna zaliczka alimentacyjna, zasiłek wyrównawczy i zaliczka alimentacyjna w przypadku 

przemiennego zamieszkiwania. 

 

                                                           
19

 Informacja na temat świadczeń alimentacyjnych (…) Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 8.10.2015 r. 
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4. Niemcy.
20

 

Alimenty są przyznawane przez sądy rodzinne (dotyczy to szczególnie spraw spornych) 

lub w ramach porozumienia przed Jugendamtem. Wysokość alimentów ustalana jest na 

podstawie tzw. tabeli düsseldorfskiej. 

Egzekucja alimentów jest prowadzona w postępowaniu komorniczym przez wierzyciela 

lub w jego imieniu przez Jugendamt. Osoby, które uchylają się od płacenia alimentów 

podlegają karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 3. 

5. Norwegia. 

W Norwegii procedura przyznawania alimentów odbywa się bez udziału sądu. Sprawy 

alimentów załatwiane są na poziomie administracyjnym, przez Norweski Urząd Pracy 

i Opieki Społecznej (NAV), dzięki czemu proces jest znacznie krótszy i prostszy niż 

w Polsce. 

Wysokość świadczeń jest ustalana indywidualnie między rodzicami. Nie wszystkie 

rodziny muszą korzystać z usług kancelarii prawnych. Jeśli rodzice nie mogą dojść do 

porozumienia, sprawę rozstrzyga NAV. Urzędnicy ustalają wysokość alimentów na 

podstawie zarobków, kosztów życia i utrzymania dziecka w Norwegii. W przypadku, gdy 

rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, alimenty są wypłacane przez NAV.
21

 

Dzieci poniżej 18 roku życia, które nie mieszkają z obojgiem rodziców, mogą otrzymać 

prawo do zaliczki alimentacyjnej. Stawka zaliczki regulowana jest co roku 1 czerwca i jest 

uzależniona od potrzeb. Procentowy wymiar ustala się na podstawie wysokości dochodu 

odbiorcy zaliczki, liczby własnych dzieci we własnym gospodarstwie domowym, biorąc pod 

uwagę to, czy dana osoba pozostaje w związku małżeńskim, zarejestrowanym związku 

partnerskim, konkubinacie, czy może jest samotnym rodzicem. Prawo do zaliczki wygasa, 

jeśli dochód odbiorcy zaliczki przekracza zaliczkę w pełnym wymiarze 320 razy. Ustaloną 

zaliczkę alimentacyjną wypłaca Centrala Poborów Urzędu Pracy i Dobrobytu na początku 

każdego miesiąca. Warunkiem uzyskania prawa do zaliczki alimentacyjnej jest konieczność 

ściągania ustalonych alimentów przez Centralę Poborów Urzędu Pracy i Dobrobytu.
22
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Informacja na temat świadczeń alimentacyjnych (…) Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 8.10.2015 r. 
21

 http://pol-nor.com/zasady-przyznawania-alimentow-na-dziecko-w-norwegii-0009308/ z 25.05.2017 r. 
22

 http://www.ewa-stensrod.no/uslugi/swiadczenia-dla-samotnych-rodzicow.html z dnia 25.05.2017 r. 

http://pol-nor.com/zasady-przyznawania-alimentow-na-dziecko-w-norwegii-0009308/
http://www.ewa-stensrod.no/uslugi/swiadczenia-dla-samotnych-rodzicow.html%20z%20dnia%2025.05.2017
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Rozdział V 

 

Założenia do zmian systemu alimentacyjnego w Polsce. 

1. Cel założeń. 

Celem założeń jest przygotowanie zmiany ustawodawstwa zmierzającej do 

wprowadzenia skutecznego sytemu realizacji zobowiązań alimentacyjnych przez rodziców 

lub ich bliskich, a także zwiększenie funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 

Obecny system alimentacyjny oparty na obowiązku alimentacyjnym rodziców, przy 

ograniczonej pomocy ze strony państwa, nie zdaje egzaminu i od początku transformacji 

wykazuje daleko idącą dysfunkcję. Przejawia się to w następujący sposób: 

• wzrost liczby niepełnych rodzin, 

• wzrost liczby dzieci pochodzących ze związków nieformalnych (zjawisko rekordowe 

w Europie), 

• pełna lub częściowa ucieczka od obowiązku alimentacyjnego przez około 1 mln 

rodziców i ich bliskich zobowiązanych do alimentacji, 

• wzrost kosztów opieki i wychowania dzieci, któremu nie towarzyszą wzrosty nakładów 

budżetowych (utrzymywanie od 2008 roku stałego progu, od którego uzależnione jest 

prawo do świadczenia alimentacyjnego z funduszu, w wysokości 725 zł na osobę 

w rodzinie oraz maksymalnej kwoty pomocy w wysokości 500 złotych, przy braku 

określenia dolnej granicy przyznanych alimentów), 

• całkowity paraliż spłaty zaległych zobowiązań alimentacyjnych, 

• niedowład systemu represji karnych,  

• gwałtowny wzrost liczby osób uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych 

przebywających poza polskim systemem ścigania należności, 

• wzrost zadłużenia dłużników wobec państwowego Funduszu Alimentacyjnego i wobec 

osób fizycznych poza funduszem, 

• asymetria sytuacji osób poszkodowanych przez „chory” system alimentacyjny (przede 

wszystkim dzieci pozbawionych równych szans rozwojowych i kobiet w 95 % 

dotkniętych paraliżem prawa) i dłużników alimentacyjnych, 

• destruktywny wpływ na politykę demograficzną państwa, 

• powszechne osłabienie wrażliwości społecznej na niezgodne z prawem i niemoralne 

praktyki. 
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Zauważalne jest zjawisko wykorzystywania położenia osób zobowiązanych dla celów 

komercyjnych (ukrywanie zatrudnienia, zarobków, zamieszkiwania). Trzeba mówić nie tylko 

o naruszaniu zobowiązań, ale o znaczącym zjawisku „rozwodu z dzieckiem”. 

W chwili obecnej kwestie dotyczące alimentów regulowane są przez następujące 

ustawy: ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeks rodzinny 

i opiekuńczy, kodeks karny, przepisy wykonawcze do ustaw. Kategoria rodziców 

wychowujących samotnie dzieci jest wyróżniana w przepisach dotyczących świadczeń 

rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i w prawie podatkowym (mają zapewnione 

dodatkowe korzyści) oraz uprzywilejowywana w opiece realizowanej za pośrednictwem 

samorządów. Osoby samotnie wychowujące dzieci nie znajdują jednak dodatkowego 

wsparcia w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawodawstwo krajowe 

dotyczące tej materii jest rozwinięciem Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Ustawodawstwo 

dotyczące pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie różnicuje uprawnionych ze 

względu na niepełnosprawność (jeżeli chodzi o próg dochodowy i wysokość świadczenia). 

2. Koncepcje zmian. 

Autor zmian poprzez wywiady ze służbami samorządowymi, sędziami, komornikami, 

stowarzyszeniami, lekturą raportów i analiz ekspertów, w tym pochodzących z innych państw 

Unii Europejskiej, mógł ocenić istniejący system oraz zidentyfikować jego wady. 

Po analizie całości zebranego materiału zostały opracowane dwie drogi zmian: 

A) usprawnienie obecnego systemu alimentacyjnego poprzez: 

 zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (ujęte m.in. 

w druku senackim nr 408), 

 zmiany w kodeksie cywilnym, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w ustawie 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zmierzające do skrócenia drogi 

dochodzenia alimentów, 

 przyspieszenie wypłat z Funduszu Alimentacyjnego, 

 opracowanie rekomendacji. 

B) całkowita zmiana systemu. 

Polegałaby ona na zastąpieniu postępowania sądowego przez postępowanie 

administracyjne. Decyzje o pomocy, w kształcie i wymiarach zbliżonych do 

obecnie istniejących, podejmowaliby urzędnicy gminni wyposażeni w 
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pełnomocnictwo Funduszu Alimentacyjnego. W szczególności dotyczyłoby to 

wystąpień obywateli starających się nie tylko o pomoc w uzyskaniu świadczeń, ale 

także pomoc finansową, ograniczoną progiem dochodowym i wielkością 

świadczenia. Proces decyzyjny rozłożono by na etapy określone krótkimi 

terminami.  

C) propozycje zmian wspólnych dotyczących jednej i drugiej drogi. 

 wykorzystanie systemu Empatia do rozwoju Platformy Alimentacyjnej, 

 rozwój mediacji zarówno na etapie ustalania wysokości i częstotliwości 

alimentów, sposobu alimentacji, jak i egzekucji alimentów, 

 stworzenie kalkulatora alimentacyjnego, 

 stworzenie tabeli alimentacyjnej. 

 

A) Usprawnienie obecnego systemu alimentacyjnego. 

Senator wyszedł z inicjatywą ustawodawczą (druk senacki nr 408) dotyczącą projektu 

ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw. Zaproponował w projekcie podniesienie progu dochodowego 

umożliwiającego korzystanie z pomocy Funduszu Alimentacyjnego (z 725 zł na 800 zł), 

a także podniesienie wysokości świadczeń z Funduszu (minimalne świadczenie 300 zł, 

maksymalne 600 zł lub 720 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Jednocześnie 

projekt wprowadza mechanizm waloryzacji tych kwot, w miejsce ich stałych wartości 

(o procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę). 

Ponadto w ramach usprawnienia systemu proponuje się: 

1) Wprowadzenie formularza pozwu o alimenty, gdzie wymienione byłyby 

obowiązkowe załączniki do wypełnienia. Formularz można byłoby wypełnić 

ręcznie lub elektronicznie – dostępny byłby na stronach sądów i Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Wraz z formularzem powód powinien składać zaświadczenie 

o dochodach pozwanego. Na podstawie złożonego formularza w sprawach prostych 

sąd wydawałby nakaz zapłaty. 

2) Umożliwienie sądom wglądu w bazy danych: pomocy społecznej, ZUS, KRUS, 

urzędu skarbowego, urzędów pracy itp. 

3) Uproszczenie i przyspieszenie postępowania karnego wobec osób uchylających się 

od płacenia alimentów. Sprawy te powinny od razu trafiać do sądu, który w 
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terminie 30 dni wydawałby wyrok. Sądy powinny stosować w tych sprawach 

najczęściej dozór elektroniczny, jako formę odbywania kary. 

4) Zobowiązanie stron do podjęcia próby zawarcia ugody przed wystąpieniem do sądu 

(tak jak obecnie w postępowaniu cywilnym). W formularzu strona występująca z 

pozwem oświadczałaby, że taka próba była podjęta (jednak musiałoby dojść do 

spotkania, nie wystarczałoby samo wezwanie). Jeżeli takiego oświadczenia by nie 

było, sąd kierowałby strony do mediacji, dając 30 dni na zakończenia postępowania 

mediacyjnego. 

5) Utworzenie w urzędach miast i gmin stanowiska dla mediatora/ów, ze stałym 

miejscem i stałymi godzinami przyjęć. 

Wobec osób, które nie mają umowy o pracę, a istnieje domniemanie ukrywania przez 

nie dochodu lub majątku lub osób, które w inny sposób działają na szkodę funduszu urząd od 

razu powinien kierować sprawę na drogę postępowania karnego. Sąd natomiast powinien 

takie osoby obejmować systemem dozoru elektronicznego. 

Ponadto wobec osób, które pobrałyby nienależnie świadczenie, przysługiwałoby 

funduszowi roszczenie o zwrotu tego świadczenia w wysokości pięciokrotności pobranych 

świadczeń.  

I. Rekomendacje ogólne. 

 Skrupulatne, konsekwentne i bez opóźnień wykonywanie wyroków. 

 Przywrócenie prawa do wyjawienia majątku przez komornika. 

 Częstsze stosowanie odpowiedzialności solidarnej z tytułu alimentów. 

 Usprawnienie pozyskiwania danych z Centralnego Biura Adresowego, 

umożliwienie przekazywania danych drogą elektroniczną. 

 Częstsze wzywanie komorników na rozprawy karne w sprawie alimentów. 

 Wprowadzenie automatycznego zawiadamiania komornika przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu dłużnika alimentacyjnego do 

ubezpieczenia społecznego (rozpoczęcie zatrudnienia), bez konieczności 

wysyłania regularnych zapytań ze strony komorników. 

 Częstsze stosowanie kary ograniczenia wolności z zastosowaniem dozoru 

elektronicznego. 

 Stworzenie wspólnej Platformy Alimentacyjnej z wykorzystaniem systemu 

Empatia – bazy danych dla sądów, komorników, funduszu alimentacyjnego 
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i policji. Np. obecnie wszystkie dane od komornika do funduszu wysyłane są 

pocztą, czyli w formie papierowej. 

 Stworzenie możliwości zawarcia ugody przed mediatorem w urzędzie. 

 Przeprowadzenie skutecznej kampanii społecznej przeciw tolerowaniu 

niepłacenia alimentów. 

 Zmiana przepisów, zwłaszcza w zakresie ukrywania majątku. 

 Wprowadzenie systemowych zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 

kodeksie postępowania cywilnego, w ustawie o komornikach sądowych 

i egzekucji oraz w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

II. Zalety proponowanych zmian. 

 zmniejszenie liczby pozwów o alimenty składanych do sądów, 

 rozwój mediacji i możliwości zawierania ugód mediacyjnych jeszcze przed 

złożeniem sprawy w sądzie, 

 zmniejszenie liczby długotrwałych procesów sądowych, 

 powstanie jednolitego orzecznictwa, 

 obniżenie kosztów Skarbu Państwa, 

 skrócenie rozpoznania sprawy w sądzie, 

 skuteczna egzekucja alimentów i egzekucja wierzytelności funduszu 

alimentacyjnego. 

 

B) Całkowita zmiana systemu alimentacyjnego. 

 

Podstawą nowego systemu, systemu urzędowo - administracyjnego, byliby umocowani 

prawnie i kompetentni urzędnicy w gminach, pomocni w zawarciu porozumienia między 

zobowiązanym dłużnikiem alimentacyjnym i osobą uprawnioną. 

Urzędnicy ci na wniosek rodziców pomagaliby im wyliczyć wysokość alimentów 

w oparciu o kalkulatory i tabele obrazujące dochody zobowiązanych i potrzeby dziecka 

w danym środowisku i w danej sytuacji rodzinnej. Dane do tabeli byłyby opracowywane 

i corocznie weryfikowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W tabeli byłaby kwota 

minimalna świadczenia na dziecko. 
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Porozumienia mogłyby obejmować nie tylko wysokość comiesięcznych alimentów, ale 

także sprawy zadłużenia, karencji w spłacie oraz określać formę realizacji zobowiązań inną 

niż pieniężna. Strony mogłyby bowiem same ustalić formę spełnienia zobowiązania 

alimentacyjnego, na przykład jako udział we własności gospodarstwa rolnego, 

przedsiębiorstwa, nieruchomości. 

W przypadku kontaktów naprzemiennych wysokość alimentów byłaby ustalana 

z uwzględnieniem czasu przebywania dziecka u danego rodzica. 

Po zawarciu porozumienia przed urzędem lub wyliczenia wysokości alimentów przez 

urząd wydawana byłaby decyzja w tej sprawie. 

W stosunku do osoby, która nie płaci na utrzymanie dziecka lub osoby, która nie stawiła 

się w urzędzie w celu zawarcia porozumienia, osoba uprawniona – samodzielnie lub za 

pośrednictwem urzędu – składałaby pozew o alimenty do sądu (do wydziału cywilnego lub 

karnego). 

Do egzekucji zobowiązań alimentacyjnych gmina korzystałaby z urzędów skarbowych, 

ZUS-u, KRUS-u, urzędów pracy. W szczególnych przypadkach gminy korzystałyby z firm 

windykacyjnych. 

Dane dłużnika alimentacyjnego oraz wysokość jego zobowiązania wpisywane byłyby 

do Systemu Empatia w obszarze Alimenty i Fundusz Alimentacyjny i monitorowane 

z wykorzystaniem tego system. 

Do zadań samorządu wojewódzkiego należałoby ściganie dłużników alimentacyjnych 

przebywających zagranicą. 

Fundusz Alimentacyjny powinien posiadać osobowość prawną, choćby po to, by 

zawierać umowy z windykatorami, gospodarować dotacjami i wpływami. Należałoby 

rozważyć jego działania w windykacjach zagranicznych na rzecz dzieci w Polsce. 

Należałoby również rozważyć wprowadzenie rozwiązania, które uchylającym się od 

spłaty zobowiązań dłużnikom uniemożliwiałoby uczestniczenie we władzach organizacji 

politycznych i społecznych, wykonywanie zawodów zaufania publicznego, a także zawodów 

związanych z wychowywaniem i opieką nad dziećmi. Dotyczyłoby to również zatrudnienia 

jako funkcjonariusze w instytucjach publicznych. Ożywić należałoby istniejącą instytucję 

skargi pauliańskiej. 
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I. Schemat nowego systemu dochodzenia alimentów w Polsce. 

SYSTEM DOCHODZENIA ALIMENTÓW W POLSCE – projekt 

(system urzędowo-administracyjny, czas postępowania znacznie krótszy niż obecnie) 
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Rodzic nie płaci 
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II. Zalety nowego systemu alimentacyjnego. 

Zalety zaproponowanego systemu to: 

• Istotne skrócenie procesu decyzyjnego, zwłaszcza tam, gdzie sprawy są 

oczywiste, a więc po wyroku rozwodowym, zgodzie mediacyjnej, czy nawet 

zaskarżonej decyzji. 

• Porozumienie pozwala na elastyczność w zakresie spłaty zobowiązań, w tym 

zaległych, przez możliwość wprowadzenia nowych form regulowania należności 

czy korzystnego dla stron rozkładania spłaty długów w czasie lub korygowania 

ich wysokości w przypadkach losowych i niezależnych od woli dłużnika. 

• Strony w porozumieniu mogą korzystać ze specyfiki rozwiązań praktykowanych 

na danym terenie lub w danej sytuacji. 

• Porozumienie, do którego dochodzi na drodze dialogu, zbliża rodziców do dzieci. 

• Udział wyspecjalizowanego urzędnika obiektywizuje proces decyzyjny. 

• Udział władz samorządowych umożliwia przy ustalaniu alimentów wzięcie pod 

uwagę sytuacji lokalnej – warunków panujących na lokalnym rynku pracy czy 

oferowanych form pomocy społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i mieszkaniowej. 

• Powiązanie systemu informatycznego Empatia z danymi innych podmiotów 

zapewniłoby zwiększenie nadzoru nad dochodami i wydatkami zobowiązanych 

i alimentowanych. 

• Istotna zmiana polegałaby na utworzeniu cyfrowej platformy informacyjnej, 

z której korzystać mogłyby zainteresowane strony, co przyczyniłoby się do 

zredukowania wytwarzanej obecnie góry korespondencji. To rozwiązanie 

wprowadzałoby też czytelność danych i edukowało zainteresowanych. Przez 

zapewnienie dostępu do platformy instytucjom, które dzisiaj uczestniczą 

w zbieraniu danych do wydania decyzji alimentacyjnej, sprawowana byłaby 

funkcja kontrolna państwa nad całym procesem. 

• Zmiana systemu zmierza do nałożenia dodatkowych kar o charakterze 

nieizolacyjnym na dłużników alimentacyjnych, zmierza do zrywania solidarności 

między przestępcą a osobą go wspierającą, 

• Autor jest świadomy skali problemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzekucję 

zobowiązań alimentacyjnych, i dlatego proponuje uruchomienie inicjatywy, która 

przyczyniłaby się do osiągnięcia lepszych efektów w ściąganiu długów 

alimentacyjnych. Delikatność materii (dzieci) i ewentualne fałszowanie 
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wysokości osiąganych dochodów przez dłużników wymaga, żeby ten proces 

odbywał się pod auspicjami władz publicznych, czyli organów samorządu 

terytorialnego. Niewątpliwie dzisiejsze rozwiązanie, w którym żaden organ nie 

jest zainteresowany staniem na straży środków funduszu, a działania zmierzające 

do egzekwowania należności od dłużników ograniczają się do rutynowej pracy 

urzędnika, wymaga rewizji. 

 

C) Zmiany wspólne. 

I. Rozwój obszaru alimentacyjnego w systemie Empatia. 

Empatia to system informatyczny umożliwiający wymianę informacji między 

ośrodkami pomocy społecznej, ZUS, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, KRS, CEPIK, 

CEIDG. Jest to również nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. 

Pomimo iż w systemie jest możliwość uzyskania informacji z obszaru Funduszu 

Alimentacyjnego, to jednak do tej pory wykorzystywana jest ona w bardzo ograniczonym 

zakresie. W zasadzie system ten wykorzystany jest, i to od niedawna, tylko do sporządzania 

rocznych sprawozdań oraz do składania przez obywateli wniosków o świadczenie 

alimentacyjne. 

System powinien być natomiast wykorzystywany przede wszystkim do komunikacji 

pomiędzy instytucjami, np. do tej pory komornik występuje co pół roku do ZUS z zapytaniem 

czy dana osoba jest ubezpieczona, oczywiście w formie papierowej, a powinien mieć 

możliwość sprawdzenia tego w systemie. 

System powinien być wykorzystany do rejestracji wszystkich dłużników 

alimentacyjnych. Powinny być rejestrowane w nim wszystkie umowy, ugody i decyzje oraz 

ich ewentualne zmiany. Powinien on umożliwiać również wyliczanie bieżącej wysokości 

zobowiązań alimentacyjnych poszczególnych dłużników i określanie ich salda oraz 

umożliwiać rejestrowanie każdej zmiany stanu rodzinnego, sytuacji materialnej, miejsca 

pracy i pobytu dłużnika. 

Dostęp do systemu powinni mieć: dłużnik i wierzyciel, urząd gminy, urzędy podatkowe 

i ubezpieczeniowe, urząd pracy i jednostki pomocy społecznej, firmy windykacyjne, biuro 

adresowe, BIG i Krajowy Rejestr Dłużników. W przypadku wprowadzenia proponowanej, 

całkowitej zmiany systemu alimentacyjnego, konieczne byłoby wprowadzenie algorytmu, na 

podstawie którego urząd wyliczałby wysokość alimentów. 
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Platforma w części ogólnej zawierałaby informacje o obowiązującym ustawodawstwie, 

poradnictwo prawne, porady praktyczne, tabele wyznaczające wysokość alimentów. 

II. Rozwój mediacji. 

Zalety rozwoju mediacji zarówno na etapie ustalania wysokości alimentów, 

częstotliwości ich wypłaty, sposobu realizowania zobowiązania alimentacyjnego jak i 

egzekucji alimentów: 

1. Z reguły mediacja jest mniej kosztowna niż proces sądowy. Jeżeli ugodę zawarto 

przed mediatorem w toku sprawy sądowej, sąd zwraca powodowi 3/4 uiszczonego 

wpisu. 

2. Strony same decydują o terminie spotkań, podczas gdy sądy narzucają terminy 

rozpraw. 

3. Mediacja przynosi szybkie rezultaty. Sesje mogą mieć miejsce w ciągu paru tygodni. 

Nie ma potrzeby czekania miesiącami na termin rozprawy. Większość sporów 

rozstrzyga się w ciągu jednej lub dwu sesji. 

4. Mediacja pomaga zredukować konflikty, strony są w stanie komunikować się z sobą 

po zakończeniu mediacji i utrzymywać poprawne stosunki, co jest korzystne dla dzieci 

i pozwala stronom na bycie lepszymi rodzicami. 

5. Strony same wypracowują metody rozwiązania swoich konfliktów, co zawsze jest 

lepsze od rozwiązania narzuconego przez sędziego. 

6. Zawarcie ugody kończącej spór stanowi satysfakcję dla stron konfliktu.  

7. Strony uważają rozwiązania, które same wypracowały, za bardziej satysfakcjonujące. 

Chętniej przestrzegają zobowiązań, które zaakceptowały w trakcie mediacji. 

8. Strony wybierają swojego mediatora, podczas gdy sędziego nie mogą wybrać. 

9. Mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą 

ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający 

do prowadzenia egzekucji. 

10. Mediacja jest poufna, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa – stanowi to 

całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne (ważne dla 

np. spraw osobistych). 

11. Mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji 

jest prosty i całkowicie odformalizowany – w przeciwieństwie do skomplikowanych 

procedur sądowych. 
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12. Mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymią liczbę nieszablonowych rozwiązań i pełną 

kontrolę stron nad jej przebiegiem – co nie jest możliwe przy rozwiązaniu sądowym. 

13. Mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako 

przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę, ale również pozostać 

w zgodzie (co jest szczególnie istotne w relacjach rodzinnych) – nigdy nie jest to 

łatwe przy kontradyktoryjnym procesie i stresie związanym z przebywaniem na sali 

sądowej. 

14. Mediacja pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie w roli 

powoda czy pozwanego. 

15. W przypadku mediacji strony zachowują kontrolę nad samym procesem dochodzenia 

do porozumienia jak i nad treścią ugody. O wynikach spotkań mediacyjnych decydują 

strony, a nie sędzia. 

16. Nie wymaga się stosowania zasad postępowania dowodowego, co przy rozprawie 

sądowej jest sformalizowane i nieuniknione. 

17. Mediacje opierają się na uzgodnieniach dotyczących przyszłości, natomiast sąd skupia 

się głównie na przeszłości. 

18. Podpisana ugoda staje się sukcesem obu stron, a nie przegraną kogokolwiek. 

 

III. Wprowadzenie kalkulatora alimentacyjnego. 

Należałoby rozważyć wprowadzenie kalkulatora alimentacyjnego, który byłby 

udostępniany na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i na stronach sądów 

i corocznie weryfikowany. Mógłby on też zostać zastąpiony, co uważam za lepsze 

rozwiązanie, corocznym podawaniem minimalnych i maksymalnych kosztów utrzymania 

dzieci z podziałem na grupy wiekowe: 

1. dzieci do lat 3, 

2. dzieci w wieku przedszkolnym, 

3. dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), 

4. dzieci w wieku szkolnym (szkoła średnia). 

Można byłoby również rozważyć podawanie tych kosztów w podziale na wieś, miasta 

do 10 tys. mieszkańców, miasta od 10 do 50 tys. mieszkańców i powyżej 50 tys. 

mieszkańców. 
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Możliwość skorzystania z tego narzędzia przyspieszyłaby postępowanie sądowe 

i ułatwiła samodzielne złożenie pozwu przez osoby uprawnione, bez konieczności 

zaangażowania prawnika. Do ustalonych przy pomocy kalkulatora alimentacyjnego kosztów 

utrzymania dziecka osoba, która wnosi pozew, mogłaby dodać jedynie koszty wynikające 

z indywidualnych, szczególnych potrzeb danego dziecka, jak np. dodatkowe koszty związane 

z chorobą, inwalidztwem, koniecznością korzystania z korepetycji czy – w przypadku 

szczególnie uzdolnionego dziecka – koszty zajęć dodatkowych. Obecnie kalkulatory 

alimentacyjne można znaleźć na wielu stronach internetowych, ale zastosowanie ich jest 

bardzo czasochłonne, gdyż zbieranie potrzebnych danych może zająć nawet miesiąc lub dwa 

(np.: http://www.adwokacirozwodowi.pl/jak-napisac-zestawienie-wydatkow-do-sprawy-o-

alimenty/). Zastosowanie zaproponowanych kryteriów mogłoby znacznie skrócić ten czas. 

Przy ustalaniu wysokości alimentów istotną przesłankę stanowią również możliwości 

zarobkowe i majątkowe rodziców. Należałoby więc wprowadzić również odpowiednią tabelę 

alimentacyjną, uwzględniającą kryteria stosowane w kalkulatorze alimentacyjnym. 

 

Tabela 8.  TABELA ALIMENTACYJNA 

  

Dochód netto  

Dziecko do 

lat 3 

Dziecko 

w wieku 

przedszkolnym 

Szkoła 

podstawowa 

Szkoła 

średnia 

Szkoła 

podyplomowa 

lub wyższa 

1 do wysokości 

minimalnego 

wynagrodzenia 

kwota 

minimalna 

kwota 

minimalna 

kwota 

minimalna 

kwota 

minimalna 

kwota 

minimalna 

2 od …… do ……      

3 od ...… do ……      

4  od …… do ……      

 

Sąd, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, nie powinien ustalać 

alimentów w wysokości poniżej minimum wynikającego z kalkulatora alimentacyjnego nawet 

wtedy, kiedy możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej są niewielkie lub w ogóle nie ma 

ona dochodów. 

 

 

 

 

 

 

http://www.adwokacirozwodowi.pl/jak-napisac-zestawienie-wydatkow-do-sprawy-o-alimenty/
http://www.adwokacirozwodowi.pl/jak-napisac-zestawienie-wydatkow-do-sprawy-o-alimenty/
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AKTY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (tekst jednolity – Dz. U. 

z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz.732, z późn. zm.). 

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

jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz.489, z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity – Dz. U. 

z 2017 r., poz. 682). 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 

1137, z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., 

poz. 930, z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1201, z późn. zm.). 

 

OPRACOWANIA 

 

1. Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej w 2005 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa, marzec 2006 r. 

2. Informacja o realizacji ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej w 2008 r., Minister Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa, czerwiec 2009 r. 

3. Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

w 2015 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 

2016 r. 

4. Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się organów samorządu terytorialnego 

z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, NIK Departament 

Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Warszawa, marzec 2011 r. 
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5. Informacja o wynikach kontroli – „Działania wybranych organów samorządu 

terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego w stosunku do dłużników 

alimentacyjnych”, NIK, Warszawa 2014 r. 

6. Alimenty – diagnoza polskiego systemu i przegląd praktyk zagranicznych, Agata 

Chełstowska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016 r. 

7. Informacja na temat świadczeń alimentacyjnych w Danii, Finlandii, we Francji, 

Niemczech, Norwegii, Szwecji, USA i w Zjednoczonym Królestwie, Biuro Analiz 

Sejmowych Kancelarii Sejmu, 8.10.2015 r. 

8. Zobowiązania alimentacyjne wobec dzieci w Danii i Wielkiej Brytanii, dr Janina 

Petelczyc – Instytut Polityki Społecznej UW, dr Maria Skóra – Das Progressive 

Zentrum. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Zespół Analiz i Opracowań 

Tematycznych Kancelarii Senatu, 2017 r. 
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V. Tabela 5. Statystyka postępowań karnych w Polsce (str. 11). 

VI. Tabela 6. Średnia zaległość na osobę (str. 13). 

VII. Tabela 7. Dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor – maj 

2017,  Akcja BIG InfoMonitor „Odzyskuj alimenty” (str. 14). 
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