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Odpowiadając na wystąpienia z dnia 8 maja 2018 r., znak: ZSS.422.212.2018.AG, 

w sprawie ochrony praw małoletnich obywateli polskich, których rodzic nie posiada 

obywatelstwa polskiego, uprzejmie informuję; 

Świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w zakładach opiekuńczo-

leczniczych przysługuje po spełnieniu tych samych warunków określonych w ustawie z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 

z późn. zm.), co w przypadku każdego innego dziecka.  Natomiast jeśli warunki ustawowe nie 

są spełnione, świadczenie wychowawcze nie przysługuje. 

W szczególności, jeśli dane dziecko jest pod opieką opiekuna prawnego, który jest 

osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu, takiej samej dla wszystkich 

ubiegających się o świadczenie wychowawcze, definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt 13 

ww. ustawy, to niezależnie od tego, czy dziecko to przebywa, czy nie w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, prawo opiekuna prawnego do świadczenie wychowawczego 

uzależnione jest od ustalenia na dziecko alimentów od jego rodzica/rodziców. 

Powyższe wynika z następujących przepisów ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci; 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka.  
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Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy świadczenie wychowawcze na dane 

dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, 

na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:  

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;  

2) ojciec dziecka jest nieznany;  

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 

zostało oddalone;  

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego 

dziecka;  

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga 

rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 

 

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze jest osobą samotnie wychowującą 

dziecko jeżeli spełnia definicję określoną w art. 2 pkt 13 ustawy, zgodnie z którą, ilekroć jest 

mowa w ustawie o osobie samotnie wychowującej dziecko– oznacza to pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 

rodzicem.  

Żaden przepis ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie stanowi, 

że określony w art. 8 ust. 2 ww. ustawy, wymóg ustalenia świadczenia alimentacyjnego na 

rzecz dziecka od jego rodzica, nie ma zastosowania w sytuacji gdy z wnioskiem 

o świadczenie wychowawcze występuje opiekun prawny dziecka.  

W myśl obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. w ustawie o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci regulacji, osoba samotnie wychowująca dziecko, w tym także 

opiekun prawny jeśli spełnia definicję z art. 2 pkt 13 ww. ustawy, ma obowiązek dołączyć do 

wniosku o świadczenie wychowawcze pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł 

wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego 

rodzica. W przypadku opiekuna prawnego, wymagane jest uzyskanie tytułu 

wykonawczego/tytułów wykonawczych ustalających alimenty na pozostające pod jego opieką 

dziecko, od jego obydwojga rodziców. 
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Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, 

odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty (aby uzyskać takie 

postanowienie nie jest wymagana obecność pozwanego), odpis protokołu zawierającego treść 

ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie 

aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji ale tylko w przypadku, gdy takiej 

umowie, po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania 

cywilnego, sąd nadał klauzulę wykonalności. 

Istotne jest, jak wynika z powyższego, że w celu potwierdzenia ustalenia alimentów 

od rodzica, nie jest konieczne przedstawienie wyroku alimentacyjnego wydawanego przez sąd 

po zakończonym postępowaniu sądowym zainicjowanym pozwem o alimenty – jeśli pozew 

o  alimenty będzie dopiero składany lub sprawa o alimenty już się przed sądem toczy lub 

np. termin rozprawy jest odległy, wystarczające jest przedstawienie odpisu postanowienia 

sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty. Zgodnie z art. 737 kodeksu postępowania 

cywilnego, wniosek o zabezpieczenie powinien zostać rozpoznany przez sąd bezzwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. 

W związku z powyższym, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko, w tym pełniąca 

funkcję opiekuna prawnego danego dziecka, ubiegająca się o świadczenia wychowawcze, 

z uwagi np. na niezakończone postępowanie sądowe o alimenty, nie posiada wyroku 

zasądzającego alimenty na dziecko od jego rodzica, powinna złożyć wniosek do sądu 

o zabezpieczenie powództwa o alimenty, a uzyskane postanowienie sądu o zabezpieczeniu 

powództwa umożliwi otrzymanie świadczenia wychowawczego. 

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony jeden z ww. tytułów wykonawczych 

ustalających alimenty na dziecko od drugiego rodzica/rodziców, gminny organ właściwy 

przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 

3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku gdy wniosek 

zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki 

zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia 

wniosku. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę 

samotnie wychowującą dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sąd wydał 

postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty 

(takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę ubiegającą się 
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o alimenty z wnioskiem do sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu 

ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego. Po dostarczeniu 

wymaganego tytułu wykonawczego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać 

od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, nie wcześniej jednak niż 

od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty alimentów. 

Powyższe regulacje zapewniają więc czas na podjęcie działań przez osobę samotnie 

wychowującą dziecko (także pełniącą funkcje opiekuna prawnego) w celu uzyskania 

wymaganego tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko od jego rodzica. 

Istotne jest także, że wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców 

nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych ustalenie 

alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak w przypadku gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy 

ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o alimenty zostało przez sąd oddalone, a także 

wówczas, gdy sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka albo gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką 

naprzemienną obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu), 

sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 

Istotne jest również, że strona dochodząca alimentów, jest z mocy ustawy zwolniona 

od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, co dotyczy także opłaty od wniosku 

o zabezpieczenie powództwa o alimenty. 

Także brak wiedzy o adresie zamieszkania/przebywania rodzica dziecka nie stanowi 

przeszkody w wystąpieniu do sądu o ustalenie alimentów i uzyskania ww. tytułu 

wykonawczego choćby w postaci postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa 

o alimenty. 

Ponadto, opiekun prawny dziecka, nie musi osobiście występować do sądu o alimenty 

na rzecz dziecka – zgodnie z art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, kierownik ośrodka 

pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 

alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale 

prokuratora w postępowaniu cywilnym. W przypadku takiej drogi ustalenia alimentów, 

opiekun prawny powinien zwrócić się w tej sprawie do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej. 

W związku z powyższym, zaskakujące, a przede wszystkim niezrozumiałe jest, że 

służby prawne Rzecznika Praw Dziecka nie mają wiedzy o powyższych regulacjach i nie 

służą wsparciem prawnym osobom zgłaszającym się do Biura Rzecznika Praw Dziecka 
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w ubieganiu się o alimenty na dziecko/dzieci, a zamiast tego Rzecznik Praw Dziecka 

formułuje nieprawdziwą, generalną tezę o rzekomym braku prawa do świadczenia 

wychowawczego na dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych. 

Odnosząc się zaś generalnie do wymogu ustalenia alimentów na dziecko od którego 

uzależnione jest prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku wnioskodawców, 

w tym opiekunów prawnych spełniających definicję osoby samotnie wychowującej dziecko, 

Rzecznikowi Praw Dziecka nie wypada tłumaczyć, jak ważną dla dziecka sprawą jest 

zagwarantowanie mu środków na utrzymanie. Ustalenie alimentów na dziecko ma tym 

większe znaczenie w przypadku dzieci, wobec których żaden z rodziców nie sprawuje opieki.  

Należy podkreślić, że ww. regulacja jest realizacją konstytucyjnej zasady 

pomocniczości państwa, zgodnie z którą, państwo jak najbardziej wspiera rodziny z dziećmi, 

ale przede wszystkim, w pierwszej kolejności, obowiązek zaspokojenia potrzeb dziecka 

spoczywa na jego rodzicach. 

Samotny rodzic/opiekun prawny reprezentujący dziecko, powinien zadbać o alimenty 

na dziecko od drugiego rodzica/rodziców nie tylko ze względu na możliwość otrzymania 

świadczenia wychowawczego. Posiadanie tytułu wykonawczego daje poczucie 

bezpieczeństwa oraz możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się 

ze zobowiązań. Alimenty należy egzekwować, zaś tych, którzy uchylają się od ich płacenia, 

pociągać do odpowiedzialności. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym obowiązkiem 

rodzica jest utrzymywanie dziecka. 

Podkreślenia wymaga także fakt, że wprowadzenie wymogu zasądzenia alimentów od 

jego rodzica/rodziców nie jest żadnym nowym i nieznanym rozwiązaniem. Funkcjonuje 

bowiem już od ponad 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem 

otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica.  

 

 

MINISTER 

              z up. 
Bartosz Marczuk 

PODSEKRETARZ STANU 

 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 

 

mailto:info@mrpips.gov.pl

