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Pani 
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

w nawiązaniu do odpowiedzi Pani Minister z dnia 28 czerwca i z dnia 7 
września 2016 r. (DSR-IV.071.7.2016.GJ, DSR-IV.071.I0.2016.GJ) na wystąpienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka w sprawie aktywizacji 
zawodowej dłużników alimentacyjnych, pragnę podziękować za zainteresowanie 
zgłoszoną problematyką oraz zapowiedź podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie. 

Podkreślić należy, że poprawa sytuacji w zakresie alimentacji dzieci w Polsce 
zależy w znacznym stopniu od zmian w zakresie zwiększenia oddziaływań polityki 
rynku pracy na wzrost zatrudnienia dłużników alimentacyjnych pozostających 
osobami bezrobotnymi.

W związku z powyższym bardzo ważne jest wprowadzenie dłużników 
alimentacyjnych do katalogu podmiotów określonych w art. 49 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 645 z późn. zm.), w którym zostały określone grupy bezrobotnych wyposażone w 
prawo pierwszeństwa w dostępie do programów specjalnych. 

W przypadku, gdy określone w tej ustawie działania, związane ze 
zmobilizowaniem do podjęcia zatrudnienia dłużników alimentacyjnych są 
nieskuteczne, w naszej opinii konieczne jest zobowiązanie dłużnika do odpracowania 
długu alimentacyjnego w drodze prac społecznie użytecznych. 

     RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Adam Bodnar 

       



Jak wskazywaliśmy uprzednio wprowadzenie obowiązkowego kierowania 
dłużników alimentacyjnych do wykonywania tych prac może przynieść wymierne 
korzyści i stać się jednym z elementów realizowania postulatu samofinansowania 
funduszu alimentacyjnego. 

Podkreślić należy, że postulat włączenia dłużników alimentacyjnych do 
kategorii osób pozostających bez pracy, których dotyczyć będą instrumenty o 
szczególnym zakresie działania znajduje odpowiednie uzasadnienie społeczne. Z tym  
większym zadowoleniem przyjęliśmy deklarację Pani Minister co do przeprowadzenia 
analizy możliwych do wprowadzenia zmian legislacyjnych, zmierzających do 
poprawy sytuacji wierzycieli alimentacyjnych.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o 
przekazanie informacji o aktualnym stanie prowadzonych analiz oraz ewentualnych 
prac legislacyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych 
oraz zastosowania wobec dłużników alimentacyjnych instrumentu w postaci prac 
społecznie użytecznych.
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