
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych (tekst niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w 

sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 

    Dzieci to nasza przyszłość. Troska o nie i o ich los powinna być priorytetem 

dla nas wszystkich, a szczególnie dla ich rodziców. Jak jednak pokazuje 

praktyka, nie każdy potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność, z jaką wiąże się 

rodzicielstwo. Przez niedojrzałość dorosłych cierpią dzieci. 

    Cieszy mnie, że obecny rząd przykłada tak wielką wagę do tego, by chociażby 

w niewielkim stopniu zabezpieczyć finansowo naszych małoletnich. Świadczy o 

tym m.in. funkcjonujący już od 3 lat program ˝500+˝ oraz tzw. pakiet 

alimentacyjny, którego realizacja służy poprawie ściągalności zaległych 

alimentów. 

    W zeszłym roku procedowaliśmy ustawę zaostrzającą odpowiedzialność 

karną osób, które z premedytacją uchylają się od regulowania zobowiązań 

finansowych wobec swoich dzieci. Wedle danych Ministerstwa Sprawiedliwości 

dzięki tej ustawie skuteczność ściągalności alimentów wzrosła o 100%. To dobry 

rezultat, jednak w mojej opinii nie jest on wystarczający. Alimenty w Polsce 

płaci jedynie ok. 1/4 zobowiązanych. 

    Z zadowoleniem więc przyjmuję omawiane dziś rozwiązania. 

    Jednym z nich jest umożliwienie komornikom pozyskiwania od Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych nieodpłatnie i w formie elektronicznej danych 



dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Uzyskane w ten 

sposób informacje w zakresie zatrudnienia i osiąganych dochodów dłużników 

alimentacyjnych pozwolą na szybką reakcję, co moim zdaniem pozytywnie 

wpłynie na skuteczność działań podejmowanych przez komorników. 

    Ponadto przewiduje się także wprowadzenie odpowiedzialności materialnej 

pracodawców, którzy zatrudniają na czarno pracowników będących dłużnikami 

alimentacyjnymi oraz proponuje się zmiany mające na celu aktywizację 

zawodową dłużników w ramach robót publicznych. 

    Jestem przekonana, że każde z omawianych rozwiązań, dzięki poprawie 

ściągalności należności alimentacyjnych, spotka się z dobrym przyjęciem przez 

samotne matki i ojców, na których obecnie spoczywa ciężar utrzymania dziecka 

samodzielnie. 

    Nie mam również wątpliwości, że niezwykle oczekiwaną przez tych rodziców 

zmianą jest podniesienie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do 

pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł. 

    Koło Wolni i Solidarni oczywiście popiera ten projekt w całości. 

    Wicemarszałek Beata Mazurek: 

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed: 

    Pani marszałek, jeszcze tylko jedno zdanie. 

    Nie mam takiej informacji, żeby te środki były w jakikolwiek sposób 

przerzucane gdzieś w inne miejsca. Dziękuję. (Oklaski) 

    (Poseł Kornelia Wróblewska: Dziękuję.) 

 


