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Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

na problem niealimentacji dzieci zwracam uwagę od wielu lat m. in. w Uwagach
o v/anie przes/rzegunia praw dziecka, które są integralną częścią przedstawianej corocznie
Parlamentowi Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka.
Następstwem niealimentaeji dziecka przez rodzica jest niemożność zaspokojenia przez
dziecko jego potrzeb materialnych i niematerialny ch. w tym służących rozwojowi
zainteresowań i uzdolnień dziecka.
Problematyka pomocy dzieciom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują
pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych z powodu
bezskuteczności egzekucji była przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika Praw Dziecka do
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

są

W ostatnim wystąpieniu z 26 marca 2015 ri podkreśliłem, że liczba dzieci, które nie
w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrz\mują należnego im wsparcia od

osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, potrzebujących
wsparcia państwa. może być znacznie większa od liczby dzieci pobierających świadczenie
z funduszu alimentacyjnego.

Przyczyną jest przyjęta kwota dochodu, która

—

od

I października 2008 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859. z późn.zm.) yy przeliczeniu
—

na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Jednocześnie niezmienna od siedmiu lat
pozostąje wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego. tj. nie wyższa niż 500 zł.
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Na przykładzie spraw. które wpływają do Biura Rzecznika Praw Dziecka. można
wyodrębnić 2 grupy rodziców: tych, którzy nie są w stanie spełnić wymogów ustawowych
związanych z progiem dochodowym

—

w efekcie nie dostąją żadnej pomocy gdyż egzekucja

komornicza jest bezskuteczna oraz tych rodziców. którzy skrupulatnie liczą i przewidują
swoje dochody aby zmieścić się w progu dochodowym.
Wysokość dochodu rodziny na jednego członka rodziny. a także wysokość
otrzymywanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie upoważnienia
wynikąjącego z art. 14 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, może
podwyższyć Rada Ministrów, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń

alimentacyjnych. W następstwie tak przyjętego rozwiązania, organowi upoważnionemu,
pozostawiono swobodę wyboru momentu przystąpienia do realizacji delegacji ustawowej.

Mąjąc na względzie konieczność ochrony prawa każdego dziecka do godziwych
warunków socjalnych, jako Rzecznik Praw Dziecka uważam za niezbędne urealnienie
pomocy oferowanej dzieciom przez państwo poprzez podwyższenie wskazanych kwot.
Należy podkreślić, że zgodnie z konstytucyjną zasadą pornocniczości. jest to świadczenie
kierowane do osób nąj uboższych. które swoim własnym działaniem nie są w stanie zaspokoić
swoich podstawowych potrzeb.
Wobec powyższego. na podstawie art. 3 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69. z późn. zm.). uprzejmie proszę
Panią Minister o ponowne dokonanie analizy zgłoszonego problemu oraz poinformowanie
o ząjętym stanowisku.

