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na problei niealimentacji dzieci wskazuję od wielu lat w Uwagach o stanie

przestrzegania praw dziecka. przedstay”ianych Sejmowi i Senatowi wraz z Informacją o
działalności Rzecznika Praw Dziecka. Z faktem niealimentacji nierozerwalnie łączy się
zagadnienie pomoc\” dla dzieci, które będąc uprawnionymi do alimentów nie otrzymują ich
z powodu bezskutecznej egzekucji.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi między innymi w art. 26 Konwencji

o prawach dziecka, Państwa-Strony będą uznawały prawo każdego dziecka do korzystania
z systemu zabezpieczenia społecznego. w tym ubezpieczeń socjalnych. oraz będą
podejmowały niezbędne kroki do osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa zgodnie z ich
prawem wewnętrznym (ust. 1). Tam gdzie jest to możliwe, powyższe świadczenia powinny

być zabezpieczone z uwzględnieniem zasobów i warunków życia dziecka oraz osób

odpowiedzialnych za jego utrzymanie. jak również wszelkich innych okoliczności.

odnoszących się do stosowania realizacji świadczeń wnioskowanych przez dziecko lub

wjego imieniu (ust. 2).

Na gruncie prawa krajowego kwestia pomocy dla małoletnich, które nie otrzymują

alimentów z powodu bezskutecznej egzekucji regulowana jest ustawą z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228. z późn.
zm.). która weszła w życie I października 2008 r. Zgodnie z art. 9 ust. 2 tej ustawy.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

• 25 lat Konwencji
• o Prawach Dziecka



Według Informacji o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
przedstawionej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w 2010 r. świadczenia
z funduszu alimentacyjnego pobierało 321,3 tys. osób. tj. o 4,2% więcej niż w 2009 r.;
w 2011 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 323,4 tys. osób. tj. o 3.6%
więcej niż w 2010 r.; w 2012 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 326,3 tys.
osób. tj. o 0.9% więcej niż w 2011 r.; w 2013 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego
pobierało 328.8 tys. osób. tj. o 0,8% więcej niż w 2012 r. Pomimo wzrostu liczby osób
pobierąjących świadczenie, faktyczna liczba dzieci potrzebujących wsparcia może być
znacznie większa z uwagi na niezmieniony od 2008 roku próg uprawiający do przyznania
świadczenia.

Zwracąją się do irinie rodzice, którzy co roku muszą dokładnie przewidywać swoje
dochody aby nie przekroczyć progu dochodowego. Pod koniec roku korzystają z urlopów
bezpłatnych, zrzekają się premii, nagród. Natomiast druga grupa rodziców to ci, którzy
w żaden sposób nie są w stanie spełnić wymogów ustawowych związanych z progiem
dochodowym. W efekcie ich dzieci nie dostają żadnej pomocy ponieważ egzekucja
komornicza jest bezskuteczna. a świadczenie z funduszu alimentacyjnego im nie przysługuje.

Kwotę dochodu, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ustawy.
może podwyższyć Rada Ministrów, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń
alimentacyjnych. W następstwie tak przyjętego rozwiązania, organowi upoważnionemu
pozostawiono możliwość swobodnego wyboru momentu przystąpienia do realizacji delegacji.
Niestety od 2008 roku z tego uprawnienia nie skorzystano. Należy wskazać, że w latach 2009
—2013 wysokość wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w relacji do kwot
wypłaconych świadczeń wahała się od 13 % do 13,9%.

Jako Rzecznik Praw Dziecka uważam za konieczne podwyższenie kryterium
dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które nie uległo
zmianie od chwili wejścia w życie ustawy - czyli od ponad 6 lat. Pragnę podkreślić, że jest to
świadczenie. które zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości jest kierowane do osób
nąjuboższych, które nie są w stanie własnym działaniem zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb. Uważam, że jeśli prawodawca co roku podnosi wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę, powinien również zadbać o weryfikację progu dochodowego.

Równocześnie, z uwagi na to, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma
charakter zwrotny. albowiem Państwo. które kredytuje zobowiązanego do alimentacji



w przypadku bezskutecznej egzekucji staje się wierzycielem dłużnika alimentacyjnego,

można także rozważyć odstąpienie od kryterium dochodowego. co znajduje umocowanie

w art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nakazującym ochronę praw dziecka.

Wobec powyższego. na podstawie art. 11 ust. I ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69. z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra

z prośbą o dokonanie analizy problemu w celu zmiany przepisów dotyczących przyznawania

świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


