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–
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u.k.s.c.

–

u.p.o.u.a.

–

u.s.g.

–
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Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny,
sporządzona w Hadze 23.11.2007 r. (Dz.Urz. UE L
192 z 2011 r., s. 51)
Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku
20.06.1956 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87)
ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)
rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18.12.2008 r.
w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L 7
z 2009 r., s. 1, ze zm.)
ustawa z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.)
ustawa z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.)
ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
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ustawa o zaliczce
alimentacyjnej

–

u.ś.r.

–

ustawa z 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) – uchylona
ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)

Artykuły powołane bez oznaczenia to artykuły komentowanej ustawy
z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.
z 2020 r. poz. 808 ze zm.).

Inne
NSA
OSNC
SA
SN
SO
TK
TS
WSA

–
–
–
–
–
–
–
–

Naczelny Sąd Administracyjny
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
sąd apelacyjny
Sąd Najwyższy
sąd okręgowy
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu
wojewódzki sąd administracyjny
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WSTĘP
Instytucja obowiązku alimentacyjnego w prawie polskim została uregulowana w ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1359). Sprowadza się ona do obowiązku osoby
zobowiązanej do dostarczania osobie uprawnionej środków utrzymania,
a w miarę potrzeby także środków wychowania. Krąg osób uprawnionych do takich alimentów wynika z art. 130 i następnych k.r.o. W świetle
przepisów prawa rodzinnego rodzic będzie zobowiązany do alimentacji
swojego małoletniego dziecka. Zobowiązanym może również zostać
dziadek wobec wnuka w sytuacji, kiedy rodzic nie może wywiązać się
z zobowiązania. Jako że obowiązek alimentacyjny ma charakter wzajemny, także dziecko może zostać zobligowane do alimentacji na rzecz
swoich rodziców. Mimo to praktyka pokazuje, iż największy krąg beneficjentów alimentacyjnych stanowią małoletnie dzieci. Niestety duża
ich część nie otrzymuje – z różnych przyczyn – od zobowiązanego
wskazanych w orzeczeniu sądowym należnych środków utrzymania.
Swobodny przepływ osób zagwarantowany na terenie państw Unii Europejskiej wpłynął z pewnością na efekt uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego. Za główne przeszkody w ściągalności alimentów z zagranicy
należy uznać brak informacji o miejscu stałego pobytu zobowiązanego
na terenie państwa wezwanego, a nadto różnice w porządkach prawnych między państwem wezwanym a wzywającym. W celu wyeliminowania tych i innych niedogodności unijny ustawodawca, czerpiąc
naukę z obowiązującej od 1956 r. Konwencji o dochodzeniu roszczeń
alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku 20.06.1956 r.
(Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), wprowadził na terenie państw Unii rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji,
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prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz
współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L 7
z 2009 r., s. 1, ze zm.). Przedmiotowy akt, poza ochroną uprawnionego
i daniem mu instrumentów do rewindykacji świadczeń alimentacyjnych
z zagranicy, wprowadza do prawa unijnego kompetencje przyznane organom wewnętrznym państw umożliwiające m.in. wdrożenie procedur
ustalenia adresu zobowiązanego na terenie państwa wezwanego. Wielość
rozwiązań, jakie wprowadza wymieniony akt, daje nadzieję zarówno na
odzyskanie zaległości alimentacyjnych, jak i wypłaty bieżących świadczeń bezpośrednio od zobowiązanego.
Wprowadzone rozwiązania międzynarodowe oraz obowiązujące normy krajowe w pewnych stanach faktycznych nie są wystarczające do
otrzymania świadczenia, doprowadzając tym samym do uznania, że
prowadzone postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne. W takim
przypadku na gruncie konstytucyjnej zasady pomocniczości krajowy
ustawodawca powinien wprowadzić do porządku prawnego takie rozwiązania, aby uprawniony do świadczeń uzyskał należne mu środki,
nawet jeżeli miałyby być one wypłacane ze środków publicznych.
Statystyki pokazują, że największą grupą osób uprawnionych do alimentacji, a nieotrzymujących należnych im środków, są małoletnie dzieci.
Mimo że zasadniczo to rodzice lub inne osoby sprawujące stałą pieczę
nad dzieckiem ponoszą odpowiedzialność za zabezpieczenie w ramach
swych możliwości, także finansowych, warunków życia niezbędnych do
rozwoju podopiecznego, to częstokroć nie wywiązują się z nałożonych
zobowiązań. Wsparcie państwa wchodzi w grę pomocniczo i to nie
w sposób nieograniczony, lecz adekwatny do warunków krajowych oraz
odpowiednio do środków, którymi państwo dysponuje. Konsekwencją
tak rozumianej pomocy są ustawowe rozwiązania, gwarantujące pomoc
państwa dopiero wówczas, gdy rodzina sama nie jest w stanie zapewnić
sobie środków na dostateczne utrzymanie1. Konsekwencją tego są ustawy mające na celu wypłatę świadczenia o charakterze alimentacyjnym
uprawnionym, którzy w wyniku bezskuteczności egzekucji środków
pieniężnych nie mogą go uzyskać od bezpośrednio zobowiązanego.
1

Zob. wyrok WSA w Olsztynie z 28.01.2010 r., II SA/Ol 1075/09, LEX nr 564633.
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Na marginesie jedynie należy zasygnalizować, że w Polsce ustawy wspomagające beneficjentów alimentacyjnych w przeszłości przybrały formę
tzw. zaliczki alimentacyjnej, która była wypłacana po spełnieniu szeregu
przesłanek wskazanych w ustawie. Obecnie obowiązuje inna forma
pomocy, która została określona w ustawie z 7.09.2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).
Preambuła tejże ustawy wprost wskazuje, że „(...) dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić
swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada
na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które
nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują
należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych
wobec nich do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów
należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji (...)”. Zacytowana treść
preambuły wskazuje już na wstępie, że uzyskanie wsparcia z ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostało uzależnione od
dochodu rodziny uprawnionego. Ponadto należy zapamiętać, że wypłata
świadczenia następuje w zastępstwie pierwotnego zobowiązanego do
alimentacji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone są
„w zastępstwie” osoby zobowiązanej, która ze względu na aktualnie
trudną sytuację życiową nie jest w stanie podołać ciążącemu na niej
obowiązkowi alimentacyjnemu. Jednak pomoc państwa w opisanym
zakresie zmierza przede wszystkim do ochrony dóbr osób uprawnionych do alimentacji, tak aby poprzez brak środków z tytułu alimentów
nie pozostały pozbawione podstawowego zabezpieczenia materialnego.
Pomoc ta nie zmierza do zwolnienia osoby zobowiązanej z obowiązku
alimentacyjnego wobec osób uprawnionych, który to obowiązek wynika
z przepisów prawa2. Wypłacone świadczenia z funduszu są następnie
egzekwowane od zobowiązanych do alimentacji. Oznacza to, że po
zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu rozstrzygnię2

Zob. wyrok NSA z 9.02.2020 r., I OSK 1549/14, LEX nr 2114252.
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cia przyznającego świadczenia organ zawsze wydaje decyzję o zwrocie
świadczeń z funduszu skierowaną do dłużnika alimentacyjnego. Ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady, jednakże na ten temat
będzie mowa szerzej w dalszej części opracowania.
W 2018 r. na wsparcie rodzin w Polsce w formie świadczeń rodzinnych
przeznaczono 10 mld zł, a korzystało z nich średnio miesięcznie 1,9 mln
beneficjentów świadczeń rodzinnych (rodziny pobierające świadczenia
rodzinne na dzieci pozostające na utrzymaniu oraz osoby pełnoletnie
uprawnione do świadczeń na siebie). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na łączną kwotę 1,2 mln zł, przy czym w 2017 r. wypłacono 3,4 mln świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. o 7,8% mniej
niż w 2016 r. Świadczenia te wypłacono na łączną kwotę 1 346 700 zł,
o 6,3% mniejszą niż w roku poprzednim3. Dane na rok 2019 wskazują,
że prawie 289 tys. rodziców nie płaci swoim dzieciom alimentów, a ich
zaległości sięgają 11,5 mld zł – wynika z danych Rejestru Dłużników
BIG InfoMonitor na koniec listopada.
Wskazane liczby pokazują, jak dużym problemem jest brak wywiązywania się przez zobowiązanych do alimentacji z ciążących na nich
obowiązków. Tę lukę powstałą po niewypłacalnych dłużnikach alimentacyjnych musi wypełnić państwo przy użyciu instrumentów zawartych
w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Postępowanie z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
jest sformalizowane – w każdym urzędzie zajmującym się przyjmowaniem wniosków o uzyskanie prawa do świadczenia uprawniony uzyska
stosowne formularze, które posłużą do ubiegania się o pomoc.
Stan pandemii wywołany pojawieniem się na świecie nowego wirusa
typu SARS-CoV-2 spowodował wprowadzenie zmian także do ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jedną z kluczowych
było – postulowane od lat – zwiększenie progu dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczenia, jak również wprowadzenie w sytuacji
3
Dane z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/swiadczeniana-rzecz-rodziny-w-2018-roku,4,2.html (dostęp: 28.10.2020 r.).
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przekroczenia limitu metody wypłaty świadczenia „złotówka za złotówkę”. Podwyższenie progu dochodowego nastąpiło ustawą z 14.05.2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.).
Ponadto wymieniona ustawa wprowadziła reguły wypłaty świadczenia,
tj. system „złotówka za złotówkę”. W świetle dodania do art. 9 ustępów
2a i 2b większa liczba rodzin będzie mogła skorzystać z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami w przypadku gdy
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę
900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między
kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej
osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie
uprawnionej, ustalona metodą „złotówka za złotówkę” jest niższa niż
100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Wszystkie zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały w wyczerpujący sposób opisane w niniejszym opracowaniu z uwzględnieniem dostępnej literatury oraz najnowszego
orzecznictwa polskich sądów. Wprowadzenie praktycznych aspektów,
jakie były przedmiotem rozważań w szczególności sądownictwa administracyjnego, w tym omówienie zmian wywołanych aktami prawnymi
wydawanymi w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2, dają całkowity
obraz, jak obecnie funkcjonuje i będzie funkcjonował w najbliższym
czasie fundusz alimentacyjny.
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Rozdział I

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY
W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO
I OPIEKUŃCZEGO

1. Treść obowiązku alimentacyjnego
Obowiązek alimentacyjny uregulowany w art. 128 i następnych k.r.o. to
nic innego jak dostarczanie uprawnionemu w miarę potrzeby środków
wychowania – jeżeli uprawnionym jest niepełnoletni – oraz środków
utrzymania, zwanych potocznie alimentami. Obowiązek ten obciąża
krewnych w linii prostej i rodzeństwo osób uprawnionych.
W większości przypadków uprawnionymi do alimentacji są małoletnie
dzieci. Jednakże w świetle art. 60 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie
został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje
się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego
dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Natomiast jeżeli jeden z małżonków
został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga
za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego,
sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie
do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego,
chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarcza-
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nia środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie
zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za
winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem
pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe
okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony
termin pięcioletni.
Ponadto małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie
art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci
będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie
ma. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz
swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.). O potrzebach rodziny w rozumieniu tego przepisu można mówić w zasadzie wówczas, gdy rodzina
jest związana węzłem wspólnego pożycia. Tylko bowiem w takiej sytuacji
powstają potrzeby dotyczące zespołu osób tworzących rodzinę. Nie ma
przy tym znaczenia to, że małżeństwo jest bezdzietne lub wprawdzie ma
dzieci, ale te utrzymują się samodzielnie (pracują i zarobkują). Także
bezdzietni małżonkowie tworzą rodzinę, której materialne potrzeby
muszą być zaspokojone. Dotyczy to zarówno rodziny, której członkowie
tworzą wspólnotę gospodarczą, jak i takiego przypadku separacji faktycznej, gdy tylko jeden z małżonków pozostaje z dziećmi we wspólnym
gospodarstwie rodzinnym. Separacja faktyczna bowiem nie powinna
wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb dzieci
z małżeństwa, a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb
tego z rodziców, przy którym dzieci pozostały. Dlatego nawet zupełne
zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego
w art. 27 k.r.o., ale może wpłynąć na jego ukształtowanie i zakres.
Potrzeby rodziny stanowią, oprócz utrzymania i wychowania dzieci,
potrzeby z istoty swej wspólne, jak również indywidualne potrzeby małżonków. Mogą one być zaliczone do kategorii potrzeb rodziny, gdy ich
zaspokojenie jest w danych okolicznościach usprawiedliwione interesem
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rodziny i odpowiada zasadom współżycia społecznego, a przede wszystkim zasadzie jednakowej stopy życiowej wszystkich członków rodziny1.
Definicja obowiązku alimentacyjnego zawarta w art. 128 k.r.o. wskazuje,
że nierozerwalnym składnikiem tego zobowiązania jest świadczenie
środków utrzymania na rzecz uprawnionego, a pobocznie w miarę możliwości świadczenie wychowawcze.
W zależności od sytuacji życiowych uprawnionego oraz zobowiązanego
dostarczanie środków utrzymania może przybrać różne formy. Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych; mogą to być
świadczenia pieniężne lub w naturze; jej wybór powinien odpowiadać
celowi, jakiemu obowiązek ten służy, i uwzględniać okoliczności każdego
konkretnego przypadku2. Z zasady środki utrzymania są świadczone
przez zobowiązanego na rzecz uprawnionego w pieniądzu. Zdefiniowanie natomiast środków wychowania odnosi się do niepełnoletnich
dzieci zobowiązanego. Określenie zakresu środków wychowania wymaga pochylenia się nad istotą władzy rodzicielskiej, tj. art. 92 i następne
k.r.o. Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do
wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania
dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska
powinna być wykonywana tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes
społeczny. Mając na uwadze powyższe, środki wychowania, o których
mowa w art. 128 k.r.o., odnoszą się do niepełnoletnich dzieci, na rzecz
których rodzic – jeżeli tylko nie została mu orzeczeniem sądu odebrana
władza rodzicielska – jest obowiązany posiadać pieczę nad dzieckiem
i w jej ramach wychowywać je.
Obowiązek alimentacyjny jest ściśle związany z osobami wskazanymi
w orzeczeniu, od którego wywodzi się istnienie tego zobowiązania,
albowiem prawo do uzyskania alimentów nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

Zob. uzasadnienie uchwały SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988/4,
poz. 42.
2
Zob. uchwała SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86.
1
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Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców
względem ich małoletniego dziecka.

2. Krąg zobowiązanych do wypłaty alimentów
Krąg osób uprawnionych do takich alimentów określa art. 130 i następne
k.r.o. Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa albo z więzów
prawnych, z którymi ustawodawca wiąże jego istnienie. Alimenty to
zatem świadczenia uiszczane na rzecz osoby uprawnionej przez zobowiązanego w związku z realizacją ustawowego obowiązku określonego
w art. 128 k.r.o. Są one przeznaczane na utrzymanie osoby uprawnionej3.
Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych –
obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym
stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających
ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Takie uregulowanie
oznacza, że nie ustanawia się wzajemnego obowiązku alimentacyjnego
względem innych osób aniżeli małżonkowie oraz krewni – w linii prostej
(tj. rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki) lub w linii bocznej (do II stopnia,
tj. rodzeństwo). Ponadto, co wymaga podkreślenia, obowiązek alimentacyjny nie ciąży na dalszych krewnych takich jak kuzyni (cioteczne
rodzeństwo).
Kolejność zobowiązania do świadczenia przy przysposobieniu niepełnym obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem
przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych
i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności.
Jednak podkreślenia wymaga okoliczność, że jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma
wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym
drugim małżonkiem i jego krewnymi. W tym miejscu warto przywołać
3

Zob. wyrok WSA w Białymstoku z 3.10.2019 r., II SA/Bk 581/19, LEX nr 2733261.
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w dalszym ciągu aktualną tezę wyroku Sądu Najwyższego z 28.08.1968 r.,
która wskazuje, iż „kolejność obowiązku alimentacyjnego przewidziana
w art. 131 § 1 k.r.o. obowiązuje również po rozwiązaniu przysposobienia,
jeżeli obowiązek alimentacyjny zostanie utrzymany. Z tego przeto m.in.
aspektu nie mogą być obojętne dla oceny «stosownych okoliczności»
również stan majątkowy i możliwości zarobkowe przysposabiających.
Skoro więc nieletnia pozwana nie ma możliwości powrotu do swej rodziny naturalnej, nie ma żadnego majątku, własnymi siłami utrzymać
się nie może, z drugiej zaś strony warunki majątkowe powodów nie są
szczególnie ciężkie, przeto rozstrzygnięcie Sądu utrzymujące w mocy
wynikające z przysposobienia obowiązki alimentacyjne, okazują się
prawidłowe”4.
Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania
drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa
albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny
krewnych tego małżonka. Kluczową zasadą jest, że w dalszej kolejności powstaje on dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej
w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość
swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych
uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone
z nadmiernymi trudnościami.
Określenie osoby zobowiązanej do świadczenia ma istotne znaczenie
w sytuacji, kiedy to uprawniony będzie dochodził swoich praw od osoby mającej stałe miejsce pobytu za granicą. Różnorodność porządków
prawnych państw Unii Europejskiej, a także spoza Unii niekiedy nastręcza wiele trudności w dochodzeniu świadczenia alimentacyjnego, mimo
coraz nowszych aktów prawnych regulujących kwestie alimentacji5.
Zob. wyrok SN z 28.08.1968 r., II CR 286/68, LEX nr 6383.
Akty prawa międzynarodowego regulujące prawo alimentacyjne:
1) rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009;
2) umowa z 19.10.2005 r. między Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach
cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 299, s. 62, ze zm.);
3) Konwencja z 30.10.2007 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 339, s. 3, ze zm.);
4
5

W książce omówiono istotę obowiązku alimentacyjnego na podstawie przepisów
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz możliwość podjęcia
działań wobec dłużnika alimentacyjnego wprowadzonych ustawą o Krajowym
Rejestrze Zadłużonych. Wskazano zmiany w działalności funduszu alimentacyjnego w związku z pandemią choroby SARS-CoV-2, która spowodowała konieczność dostosowania rozwiązań prawnych do obowiązujących obecnie warunków
społecznych i gospodarczych, m.in.:
1) wprowadzenia systemu „złotówka za złotówkę”,
2) podwyższenia progu dochodowego na osobę w rodzinie do 900 zł,
3) rozszerzenia katalogu dochodu utraconego.
Ponadto przedstawiono praktyczne zastosowanie regulacji zawartych w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym z zakresu obowiązku alimentacyjnego, odwołano się
przy tym do najnowszego orzecznictwa z jednoczesnym przywołaniem doktryny prawa.
Przybliżono również zagadnienia międzynarodowe dotyczące uprawnień organu
przyznającego świadczenia z funduszu, w szczególności prawa do rewindykacji
świadczenia alimentacyjnego z zagranicy.
Publikacja zainteresuje zarówno profesjonalnych pełnomocników: adwokatów,
radców prawnych, jak i pracowników pomocy społecznej obsługujących fundusz
alimentacyjny. Poza tym będzie praktycznym przewodnikiem po zmianach przepisów prawnych nie tylko dla wierzycieli, lecz także dla dłużników alimentacyjnych.
Ewa Tomaszewska – prawnik; autorka tekstów z zakresu prawa rodzinnego,
w szczególności prawa alimentacyjnego (m.in. publikacji książkowej Ustawa
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz praktyczny), a także
prawa pracy oraz prawa cywilnego.
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