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Krystyna Tymorek

Część I

KALENDARIUM ZMIAN DO USTAWY O POMOCY
OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

1. Zmiana od 18 września 2015 r. – ustawa z dnia
24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302)
Co się zmienia: Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) zmieniono: art. 2 pkt 17 lit. e, art. 2 pkt 18 lit. e,
art. 23 ust. 2, art. 23 ust. 4, art. 23 ust. 8, art. 24 ust. 1, art. 27 ust. 3, art. 27
ust. 4, art. 27 ust. 6, art. 27 ust. 7 pkt 1, art. 27 ust. 8, art. 27 ust. 9, art. 27
ust. 10, art. 28 ust. 1, art. 28 ust. 2, art. 31 ust. 4; dodano: art. 2 pkt 7 lit. f,
art. 2 pkt 17 lit. ea, art. 5a, art. 23a, art. 27 ust. 8a, art. 27 ust. 11; uchylono:
art. 2 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 27 ust. 5, art. 27 ust. 7 pkt 2.
Czego dotyczy zmiana: Nowelizacja wprowadza likwidację egzekucji
administracyjnej należności od dłużników alimentacyjnych, a pozostawia
wyłącznie egzekucję sądową wobec takich dłużników.
Dotychczasowa możliwość prowadzenia egzekucji zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec skarbu państwa z tytułu świadczeń wypłaconych w razie bezskuteczności egzekucji alimentów, przez komorników
sądowych i w trybie egzekucji administracyjnej, nie spowodowała poprawienia egzekucji należności, powodowała natomiast koszty po stronie
organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym 40% kwoty należności ściągniętych w trybie egzekucji powinno stanowić dochód własny gminy organu
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właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% i odsetki będą stanowić dochód
budżetu państwa.
Ujednolicono przepisy dotyczące sposobu ustalania przybycia i utraty
źródła dochodu w ustawach: z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 859
z późn. zm.) oraz z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), ponieważ osoby
uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są często również
uprawnione do świadczeń rodzinnych.
Wobec likwidacji egzekucji administracyjnej należności od dłużników
alimentacyjnych z ustawy wykreślono przepis dotyczący administracyjnego organu egzekucyjnego.
Za świadczenia wypłacone nienależnie uznano świadczenia wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
Za utratę dochodu uznano:
1) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania, oraz
2) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią
osoby zobowiązanej do tych świadczeń.
Za uzyskanie dochodu uznano rozpoczęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia.
Po otrzymaniu kolejnego wniosku organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika alimentacyjnego, organ właściwy dłużnika przeprowadza
z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego
oświadczenie majątkowe.
W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika
alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje
właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego
uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika
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alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia,
w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
stała się ostateczna. Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych
świadczeń nie jest wydawana, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło
więcej niż 10 lat.
Organ właściwy wierzyciela, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może umorzyć
kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w całości lub
w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty.
Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy,
a także wydawca instrumentu płatniczego są obowiązani zwrócić z tych
rachunków organowi właściwemu wierzyciela na jego wniosek kwoty
świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane po dniu śmierci osoby uprawnionej na ten rachunek albo instrument płatniczy. Zwrot tych
kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje się za zwrot świadczeń
nienależnie pobranych.
Podmiot prowadzący rachunek płatniczy oraz bank i spółdzielcza kasa
oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek inny niż płatniczy,
a także wydawca instrumentu płatniczego są zwolnieni od wypłaty pełnej
lub częściowej kwoty, o której mowa powyżej, jeżeli przed otrzymaniem
wniosku organu właściwego wierzyciela dokonali z tych rachunków wypłat
innym osobom i te wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości
lub części oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku poinformują o tym ten organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.
Zwrot kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje się za zwrot
świadczeń nienależnie pobranych.
Organ właściwy wierzyciela może, bez zgody osoby uprawnionej albo
jej przedstawiciela ustawowego, zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub
dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń, egzekucja stała
się skuteczna, osoba nienależnie pobrała świadczenia lub wystąpiły inne
okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.

