
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108 

 

   

 

 

MINISTER 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
 

 

   Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r.  

 

 

 

 

DSR-IV.071.17.2016.GJ 

 

  

 

 

 

 

 

Pan 

                                                                  Adam Bodnar 

                                                                  Rzecznik Praw Obywatelskich 

       

      Pan 

                                                                  Marek Michalak  

                                                                  Rzecznik Praw Dziecka 

 

 

 

 

 

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 31 października 2016 r. znak: 

III.7064.175.2015.AW i ZSS.422.42.2016.MW w sprawie dotyczącej kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uprzejmie 

informuję; 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca szczególną uwagę na potrzebę 

ochrony praw osób niezdolnych do samodzielnego utrzymania oraz na konieczność 

odpowiedniego wsparcia takich osób, a w szczególności rodzin z dziećmi na utrzymaniu. 

Wypracowanie efektywnej i stabilnej polityki rodzinnej należy więc do najważniejszych 

kierunków działań Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który realizuje i inicjuje 

szereg prac, które zmierzają do wzmocnienia i wsparcia polskich rodzin.  

Należy podkreślić, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostrzega wagę 

problemu jakim jest powszechność zjawiska niealimentacji i konieczność podjęcia szeregu 

działań, nie tylko o charakterze legislacyjnym, zmierzających do przeciwdziałania temu 

zjawisku.  
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało w październiku br. 

kampanię społeczną pod hasłem „Odpowiedzialny Rodzic Płaci”, której celem jest 

nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem niealimentacji i zachęcenie do płacenia 

alimentów. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie, 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 nowych rozwiązań dotyczących 

problematyki niealimentacji, w tym również poprawy skuteczności egzekucji alimentów.   

 Odnosząc się natomiast do podniesionej w piśmie kwestii związanej z podwyższeniem 

od 1 stycznia 2017 r., wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę należy zauważyć, że 

podwyższenie od 1 stycznia 2017 r., wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, będzie 

mogło mieć wpływ tylko na pewną liczbę osób otrzymujących świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego dopiero przy przyznawaniu tych świadczeń na okres świadczeniowy, który 

rozpocznie się 1 października 2018 r., kiedy to prawo do tych świadczeń będzie ustalane, 

co do zasady, na podstawie dochodu rodziny z roku 2017. 

 W przypadku osób już otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

w aktualnym, trwającym od 1 października 2016 r. okresie, na który przyznawane jest to 

świadczenie, weryfikacja prawa do przyznanego już świadczenia będzie miała miejsce 

jedynie w przypadku zaistnienia zmiany pracy lub uzyskania pracy przez członka rodziny 

i wówczas prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane będzie ponownie, 

w oparciu dochód z nowej pracy. 

 Natomiast podwyższenie wysokości wynagrodzenia osiąganego z wykonywanej już 

pracy, np. na skutek ustawowego podwyższenia  minimalnego wynagrodzenia za pracę 

(to samo dotyczy „zwykłej” podwyżki wynagrodzenia w ramach wykonywanej już pracy), nie 

skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia z funduszu alimentacyjnego  i doliczeniem 

kwoty tej podwyżki. 

 Należy także zaznaczyć, że z istoty kryterium dochodowego wynika, że jego 

przekroczenie, spowodowane poprawą sytuacji dochodowej, niezależnie od powodu poprawy 

sytuacji dochodowej (np. z powodu uzyskania podwyżki wynagrodzenia, czy zmiany pracy na 

lepiej płatną), skutkuje brakiem prawa do określonych świadczeń, czy innych uprawnień 

uzależnionych od kryterium dochodowego. 

mailto:info@mrpips.gov.pl


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108 

3 
 

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualnie, w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, nie są prowadzone prace nad podwyższeniem lub zniesieniem 

kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

ani wprowadzeniem szczególnego trybu przyznawania tych świadczeń pomimo przekroczenia 

kryterium dochodowego.  

         

 

 

 
       PODSEKRETARZ STANU 

 

                        Bartosz Marczuk 
                                                                                             /-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 

                                                                                            weryfikowanym przy pomocy ważnego 

                                                                                            klasyfikowanego certyfikatu/ 
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