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Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka powołali wspólny
Zespół Ekspertów do spraw Alimentów, zajmujący się badaniem i poszukiwaniem
możliwych rozwiązań społecznego problemu, jakim jest niewykonywanie przez
zobowiązanych obowiązku alimentacyjnego. Problem ten jest dostrzegany zarówno przez
osoby bezpośrednio nim dotknięte (małżonków, rozwiedzionych oraz rodziców dzieci
uprawnionych do alimentów), jak i środowiska praktyków, w tym komorników oraz
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. Stowarzyszenie wystąpiło do Pana Ministra
ze stanowiskiem między innymi w tej sprawie, które zaprezentowało podczas spotkania
w Ministerstwie Sprawiedliwości 19 kwietnia 2016 r.
Jak wynika z informacji medialnych, sędziowie rodzinni proponują wykorzystanie
(w sprawach alimentacyjnych dotyczących dzieci) wzoru zaczerpniętego z Republiki
Federalnej Niemiec, tj. tablic alimentacyjnych, a także uproszczenie postępowania w tych
sprawach i przekazanie ich w ręce referendarzy sądowych. Możliwość wykorzystania
takiego rozwiązania padła również podczas drugiego posiedzenia Zespołu Ekspertów do
spraw Alimentów, 30 marca 2016 r. – podczas kolejnych spotkań kwestia ta będzie nadal
analizowana, gdyż wydaje się, że propozycja warta jest rozważenia.
Tablice alimentacyjne w wersji niemieckiej zawierają zestawienie wysokości
dochodów osiąganych netto przez dłużnika alimentacyjnego z proponowaną wysokością
alimentów dla dziecka, zmieniającą się w zależności od wieku dziecka. Im wyższe dochody
oraz wiek dziecka, tym wyższa proponowana wysokość alimentów. Jednocześnie tablice te
nie mają charakteru nakazu, a jedynie wytycznej i propozycji, z której niezawisłe sądy mogą
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korzystać, ale mogą je także modyfikować, w zależności od szczególnych okoliczności
każdej indywidualnej sprawy.
Jak wynika z odpowiedzi Pana Ministra na wystąpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich z 5 stycznia 2016 r., również w Ministerstwie Sprawiedliwości zauważono
wagę tego zagadnienia, dotykającego podstaw utrzymania najmłodszych obywateli Polski
i podjęta została inicjatywa powołania przez Prezesa Rady Ministrów zespołu
międzyresortowego, którego zadaniem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań
przeciwdziałających zjawisku niealimentacji w Polsce.
W nawiązaniu do powyższych faktów, uprzejmie proszę Pana Ministra
o poinformowanie o stanie prac nad organizacją zespołu międzyresortowego ds. alimentów,
o stanowisku Pana Ministra wobec propozycji wykorzystania takiego narzędzia, jak tablice
alimentacyjne, a także o kształcie rozwiązań legislacyjnych, nad którymi prace ewentualnie
są już prowadzone w ministerstwie. Będę wdzięczny za załączenie do odpowiedzi kopii
materiałów, nad którymi prowadzone są prace analityczne i legislacyjne, oraz kopii
ewentualnych projektów ustawodawczych i analiz. Prośbę tę kieruję do Pana Ministra,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.).

Podpis na oryginale

-2-

