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C.

w związku z tľwającymi pľacami nad rządowym projektem ustctwy o zmianie

niektóľych ustąw w ceĺu poprąwy skuteczności egzekucji świądczeń aĺimentącyjnych (druk

nr 2987), proszę o pľzyjęcie poniższego stanowiska Rzecznika Praw Dziecka.

Projekt ustawy wpľowadza Szereg instrumentów prawnych służących efektywniejszej

egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz ma na celu aktywizację zawodową dłużników

alimentacyjnych. Niemniej, podkľeślenia wymaga, że pomimo propozycji podniesienia progu

dochodowego nadal Ze świadczenia alimentacyjnego, w dłuższej peľspektywie, będzie

wykluczony samotny rodzic z jednym dzieckiem.

AÍt. 7 pkt 2 ww. pľojektu stanowi, Że świądczenia z funduszu alimentacyjnego

przysługujq, jezeli dochód rodziny w przeĺiczeniu na osobę w rodzinie nie przelłacza hłoý
800 zł. Natomiast art. 9 ww. pľojektu wskazuje, Że podwyższone kľyterium dochodowe

d. kwota 800 zł na osobę w rodzinie ma zastosowĺlnie po rąZ pierwszy pľzy ustalaniu prawa

do świądczenia z funduszu aĺimentacyjnego ną olcres świadczeniowy rozpoczynajqcy się od

dnia ] października 20]9 r.

W tym miejscu naleŻy zwrőcić, uwagę, Że Rozporządzeniem Rady Ministľówl

podwyższono minimalne wynagľodzenie zapracę począvĺszy od 1 stycznia2}I9 r., okľeślając

jego wysokość na kwotę 2250 zł brutto, to jest 1634 zł netto.

' Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 l września 20 l8 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia
zapracę oraz wysokoŚci minimalnej stawkigodzinowej w 20|9 r. (Dz. U. poz.1794).
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Projekt zakłada, Że podvĺyŻSzony pľóg dochodonvy uprawniający do świadczeń ma

obowiązywać z dniem l lipca 2019 r. (art. l0 pkt 3 pľojektu), zaś dotyczy okľesu

Świadczeniowego rozpoczynającego się od I październ1ka 2019 r. Z powyŻszego naleŻy

wywodzić, że samotny ľodzic z jednym dzieckiem będzie mógł skorzystać ze świadczenia

z funduszu alimentacyjnego jedynie ptzez okres jednego roku ponieważ przy ustalaniu prawa

do świadczenia na kolejny okres (2020-Ż021) przy uwzględnieniu dochodów z Ż0l9 r' (1634

zŁ) prőg dochodowy zostanie przekroczony o 17 zł' Nie sposób pominąć, że minimalne

wynagrodzenie za pľacę moze wzrosnąć od 1 stycznia2)Z} r.

Zwiększenie progu dochodowego do 800 zł pľzy jednoczesnym podnoszeniu

minimalnego wynagľodzenia Za pracę powoduje, Że świadczenie alimentacyjne dla ww.

będzie niemożliwe do osiągnięcia w dłuŻszej peľspektywie. ZauwaŻyć, naleŻy, Żę od stycznia

do wľześnia Ż0I9 ľ. nadal będzie obowiązywał pľóg dochodowy 725 zł

w prze|iczęniu na osobę w rodzinie, co oznacza, Że w dalszym ciągu ze świadczenia

wykluczony będzie samotny rodzic z jednym dzieckiem'

Z satysfakcją przyjmuję fakt, Że zwrócono uwagę na pľoblem Qoraz mniejszej liczby

dzieci koľzystających ze świadczenia i proponuje się podniesienie progu dochodowego.

Niestety propozycja zawarta w pľojekcie wyklucza Z pomocy państwa samotnych rodzicőw z

jednym dzieckiem w peľspektywie długofalowej. Świadczenie alimentacyjne wypłacane przez

okĺes jednego roku nie stanowi ľealnej pomocy dla rodzin.

Mając na względzie powyższe, kieľując się pľzede wszystkim dobrem dziecka i troską

o pľawa dzieci znajdujących się poza systemem wsparcia ze stľony państwa, na podstawie

aľt. 10a i aľt. 1 l ustawy z dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz. U. z 20|7 r. poz' 9ŻŻ) zwracam się do Pana Marszałka o uwzględnienie uwag

Rzecznika Praw Dziecka w pracach nad powyższym pľojektem' który jest tak ważny dla

rodzin z dzieĆ,mi.
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