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Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Odpowiadając, na wystąpienie z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: III.7064.175.2015.JA, 

skierowane do Prezesa Rady Ministrów i przekazane zgodnie z właściwością do Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie dotyczącej kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uprzejmie informuję:

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z póżn zm.), wynosi 725 zl netto, tj. po odliczeniu 

podatku należnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, 

na osobę w rodzinie.

Wysokość ww. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego może ulec zmianie na podstawie art. 14 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, który stanowi, że Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

może podwyższać wysokość kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kryterium 

dochodowego uprawniającego do tego świadczenia, kierując się wysokością 

wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Należy podkreślić, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomimo zapisanego 

w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwrotnego charakteru, w praktyce 

są świadczeniami finansowanymi z budżetu państwa, ponieważ stopa zwrotów tych
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świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest na niskim poziomie skuteczności 

i w 2014 r. wyniosła 13,9%.

Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane 

ze środków budżetu państwa nie jest obecnie możliwe skierowanie lej formy pomocy 

do wszystkich osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi 

na bezskuteczność egzekucji i dlatego dostępność do tych świadczeń jest uwarunkowana 

między innymi koniecznością spełnienia kryterium dochodowego.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone prace 

nad podwyższeniem lub zniesieniem ww. kryterium dochodowego, jak również 

nad zmianami, dotyczącymi zwiększenia maksymalnej wysokości tych świadczeń.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 

ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Natomiast średnia wysokość 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2014 r. wyniosła ok. 374 zł miesięcznie, 

co oznacza, że przeciętna wysokość tego świadczenia jest znacznie niższa niż jego 

maksymalnie dopuszczalna ustawą kwota.

Jednocześnie chcę zaznaczyć, że nie jest prawdziwe twierdzenie wyrażone przez Pana 

Rzecznika, że państwo nie prowadzi odpowiedzialnej polityki w sferze zabezpieczenia praw 

dzieci i rodziny. Pragnę stanowczo podkreślić, że wypracowanie efektywnej i stabilnej 

polityki rodzinnej należy do najważniejszych kierunków działań Rządu Pani Premier Beaty 

Szydło. W tym celu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje i inicjuje szereg 

prac, które zmierzają do wzmocnienia i wsparcia polskich rodzin.

Odnosząc się zatem do poruszonej przez Pana Rzecznika kwestii dotyczącej 

obowiązku wspierania przez państwo rodziców wychowujących dzieci chcę wskazać 

na będący priorytetem Rządu, program „Rodzina 500 plus”, który przewiduje znaczące 

i powszechne wsparcie rodziców wychowujących dzieci w formie nowego świadczenia 

wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Projekt ustawy realizujący 

ww. program przewiduje także wsparcie rodzin o najniższych dochodach. Zwracam także 

uwagę, że z powyższego wsparcia będą mogły również skorzystać zarówno rodziny, które 

korzystają obecnie ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jaki i rodziny, niespelniające 

kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania tych świadczeń.
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Ponadto, w odpowiedzi na uwagi i opinie dotychczas zgłoszone do ww. projektu, 

wprowadziliśmy w nim zmiany, zgodnie z którymi, świadczenie wychowawcze w ramach 

programu „Rodzina 500+”, nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa

rodzinnych, z świadczeń z pomocy społecznej, a także świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

nie dysponuje środkami mogącymi mieć wpływ na skuteczność i sposób prowadzenia przez 

komorników sądowych, egzekucji orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń dotyczących 

alimentów. Przepisy dotyczące egzekucji alimentów należą do właściwości Ministra 

Sprawiedliwości.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie analizowane są możliwości podjęcia 

działań o zakresie międzyresortowym, zmierzających do wypracowania nowych rozwiązań 

dotyczących problematyki niealimienlacji, w tym również poprawy skuteczności egzekucji 

alimentów.

do świadczeń z innych systemów wsparcia rodzin, w szczególności dotyczy to świadczeń
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