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Odpowiadając na wystąpienie z dnia 26 stycznia 2017 r. znak: III.7064.121.2016.AN  

i ZSS.422.27.2016.KT w sprawie aktywizacji dłużników alimentacyjnych, uprzejmie 

informuję; 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mając na uwadze trudną sytuację dzieci, 

na które nie są płacone alimenty, w ramach swojej właściwości analizuje   

możliwe do wprowadzenia propozycje zmian legislacyjnych, zmierzających do poprawy 

sytuacji wierzycieli alimentacyjnych.  

Obecnie, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad 

przeglądem realizacji Programu „Rodzina 500+” oraz innych systemów wsparcia 

materialnego rodzin, który ma być dokonany w terminie do 1 kwietnia 2017 r.  

W toku tych prac, analizowane są również przepisy dotyczące wsparcia materialnego dla 

osób, które nie otrzymują alimentów z powodu bezskuteczności egzekucji (świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego). Wśród analizowanych rozwiązań znajdują się również 

propozycje dedykowania dłużnikom alimentacyjnym niektórych instrumentów rynku pracy, 

które skutecznie przeciwdziałałyby nie tylko bierności zawodowej dłużników 

alimentacyjnych, ale miałyby również wpływ na poprawę ściągalności alimentów. 
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Efekty, wnioski i rekomendacje wypracowane w ramach ww. przeglądu, w tym  

w zakresie  dotyczącym wsparcia rodzin dotkniętych problemem niealimentacji, będą znane 

po zakończeniu prac nad ww. przeglądem. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że przeciwdziałanie zjawisku nielimentacji wymaga 

jednak podjęcia szeregu działań, nie tylko o charakterze legislacyjnym, które wykraczają poza 

kompetencje tylko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego we współpracy  

z Ministerstwem Sprawiedliwości, właściwym w sprawach egzekucji orzeczeń sądowych,  

w tym także egzekucji alimentów, analizowane są możliwości podjęcia działań o zakresie 

międzyresortowym, zmierzających do wypracowania kompleksowych rozwiązań dotyczących 

zjawiska niealimentacji, w tym również poprawy skuteczności egzekucji alimentów.   

 

MINISTER 

              z up. 

Bartosz Marczuk 
PODSEKRETARZ STANU 

 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 
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