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Wszystkim rodzicom borykającym się
z wychowywaniem swoich dzieci –
tym, którzy wychowują dzieci na co dzień,
by mieli jak najmniej trosk, w tym tych finansowych,
i tym, którzy nie mieszkają z dziećmi na stałe –
by mieli poczucie realnego wpływu na wychowanie dzieci,
a nie że są traktowani jak „bankomaty”.
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Wstęp

ALIMENTY TO NIE PREZENTY,
ALE NIE MOŻNA TEŻ ZABIĆ DŁUŻNIKA
Pieniądze szczęścia nie dają, ale… zakupy już
tak – mawiała Marylin Monroe. Nie można uczynić
z nich bożyszcza, ale powinno ich wystarczać na
chleb z masłem i plasterkiem szynki (albo tofu).
JJR

Ta celowo przewrotna złota myśl, przywołana w tytule, przywołuje nazwę znanej akcji społecznej na rzecz walki z hańbą niealimentacji, z jaką
mamy do czynienia w naszym kraju. Przewrotna, bo mam świadomość,
że problem alimentacji, a co gorsza – braku realizacji obowiązku alimentacyjnego po stronie osoby zobowiązanej, to poważny problem
społeczny, często boleśnie dotykający rodzinę, uniemożliwiający normalną egzystencję, niekiedy wręcz na elementarnym poziomie. Według
danych Krajowego Rejestru Długów wartość niezapłaconych alimentów
to ok. 11 mld zł. Natomiast z danych rejestru BIG InfoMonitor wynika,
że już 280 000 rodziców nie płaci na swoje dzieci, a przeciętny dług „alimenciarza” przekroczył właśnie 40 000 zł. W raporcie zwrócono uwagę
na fakt, że brak wsparcia finansowego fatalnie wpływa na jakość życia
70% niealimentowanych dzieci. Już w 2011 r. NIK alarmował, że zadłużenie uchylających się od płacenia alimentów osób wobec państwa (czyli
z tytułu kwot wypłacanych przez gminy z Funduszu Alimentacyjnego)
wynosi ok. 10 mld zł, a z powodu opieszałości gmin udaje się każdego
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roku odzyskać tylko 13% kwot wypłacanych z Funduszu alimentów (informacja o wynikach kontroli wywiązywania się organów samorządu
terytorialnego z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, KPZ-4101-06/2010, nr ewid.: 25/2011/P/10/098/KPZ).
Wydaje się niestety, że podejmowane przez ustawodawcę od kilku lat
zabiegi zmniejszenia skali tego zjawiska (m.in. zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej za uchylanie się od alimentacji, wprowadzenie
mechanizmów motywowania dłużników alimentacyjnych do podejmowania pracy, jak również możliwości odebrania dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, wynikają m.in. z problemów natury ekonomicznej, społecznej czy kulturowej, nie tu jednak
miejsce na ich analizowanie.
Z drugiej strony w kontekście postulatów do ustawodawcy od lat dyskutuje się na temat wprowadzenia pewnych automatyzmów, które
usprawniłyby dochodzenie alimentów, a jednocześnie odciążyły sądy.
Mowa tu o takich koncepcjach jak wprowadzenie ustawowego minimum kwoty alimentów (np. w granicach 300–500 zł miesięcznie na
jedno dziecko), tabele alimentacyjne, czy uregulowanie następującej
z mocy prawa indeksacji alimentów uelastyczniającej zasądzone kwoty
na wzrost cen towarów i usług.
Alimentacja to szerokie pojęcie odnoszące się do różnych relacji rodzinnych, a jej aksjologiczne podłoże wynika z założenia, że członkowie rodziny powinni się nawzajem wspierać, również finansowo. W idealnym
świecie robiliby to dobrowolnie, w świecie realnym – trzeba ich niekiedy do tego przymusić. Najczęściej sprawy o alimenty dotyczą relacji
między rodzicami a dziećmi, gdy to dzieci (małoletnie za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, czyli z reguły tego rodzica, z którym
mieszkają na stałe; zaś pełnoletnie samodzielnie, choć z możliwością
ustanowienia jednego z rodziców swoim pełnomocnikiem) występują
przeciwko rodzicom (z reguły przeciwko jednemu z nich) o alimenty.
Z tego względu niniejsza książka – pozostając wierna statystyce – najczęściej odnosi się do tych właśnie spraw. Pozostałe, takie jak alimentacja rodzice – dzieci, gdy to rodzic występuje z roszczeniem, bądź
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alimentacja dziadkowie – wnuki, potraktowano w książce marginalnie,
bo taki jest ich udział w polskiej rzeczywistości sądowej.
Celem niniejszej publikacji jest podejście do zagadnienia alimentacji
z szerokiej perspektywy, z nastawieniem na kwestie praktyczne. Zdaję
sobie sprawę, że niejednokrotnie bariera finansowa sprawia, iż osoba
zamierzająca dochodzić alimentów (głównie są to kobiety występujące w imieniu swoich małoletnich dzieci) nie może pozwolić sobie na
pomoc profesjonalnego pełnomocnika – adwokata czy radcy prawnego. Dlatego też starałam się skomponować ten poradnik w taki sposób,
aby osoba niebędąca prawnikiem mogła wesprzeć się praktyczną wiedzą na temat prowadzenia spraw alimentacyjnych i – docelowo – sama
poradziła sobie w takim procesie: od zgromadzenia potrzebnych dokumentów i złożenia pozwu, poprzez tok postępowania, aż po – ewentualne – postępowanie egzekucyjne.
Przygotowanie się do sprawy alimentacyjnej i jej skuteczne przeprowadzenie wcale nie jest tak trudne – na tle, rzecz jasna, innego rodzaju
spraw trafiających do sądu. Dlatego wychodzę z założenia, że odpowiednie wsparcie teoretyczne i praktyczne pozwoli czytelnikom (głównie czytelniczkom) na samodzielne poradzenie sobie z problemem. Nie
mam oporów, by zaprosić czytelnika do adwokackiej czy radcowskiej
kuchni i pokazać, jak to się robi: jak zebrać dowody, które przekonają
sąd, jak przygotować pozew, jak potem zachowywać się na sali sądowej.
Nie taki diabeł straszny! Sąd też jest dla ludzi, a sędziowie rodzinni,
którzy prowadzą sprawy alimentacyjne, często mają w sobie wiele życzliwości dla „zwykłego” człowieka – pod warunkiem że ten zachowuje
się rzetelnie, jest wiarygodny. Pełnomocnik zawodowy nie jest konieczny, by skutecznie dochodzić swoich praw!
W tego typu publikacji nie mogłam nie zwrócić uwagi na drugą stronę
medalu. Niejednokrotnie obserwuję, że osoby zobowiązane do płacenia alimentów (statystycznie to w większości ojcowie) są traktowane
w sporach alimentacyjnych jak przysłowiowe bankomaty, widzę, do ilu
nadużyć i nierzetelności dochodzi w tego typu sprawach – zarówno na
etapie postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego. Życie zawodowe
nauczyło mnie, że świat nie dzieli się na dobre kobiety i złych mężczyzn.
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Po stronie każdej z płci jest wiele osób o uczciwej, by nie powiedzieć –
szlachetnej postawie, ale jest również wiele takich, z którymi nie
chcielibyśmy kraść przysłowiowych koni, ponieważ… by nas ukradli.
To samo widać w sporach alimentacyjnych (a może nawet szczególnie
tu), bo pieniądze czy konflikty o pieniądze ujawniają prawdę o ludzkiej
naturze. Jedno jest pewne: trzeba brać odpowiedzialność za utrzymanie
swoich dzieci (bo głównie o tego rodzaju sprawy alimentacyjne chodzi),
jednak zakres obowiązku alimentacyjnego musi mieć zdroworozsądkowe granice. Sądy nie mogą – poprzez swoje rozstrzygnięcia – przyzwalać na nadmiernie roszczeniową postawę osób uprawnionych do
alimentacji (bądź ich przedstawicieli ustawowych).
Książka o charakterze poradnikowym, w założeniu skierowana do
czytelnika niebędącego prawnikiem, a borykającego się z problemem
alimentacji (niezależnie od tego, po której stronie barykady stoi), powinna być uzupełniona o wzory pism stosowanych w tego typu sprawach. Obszerność poradnika nie pozwoliła jednak na zamieszczenie
takiego dodatku, szczególnie że jestem zwolenniczką opracowywania
wzorów precyzyjnych, opatrzonych klarownym, praktycznym komentarzem, nie zaś schematycznych, pozbawionych walorów praktycznych.
Ale nic straconego! Obszerny wybór wzorów „na każdą okazję”, uzupełnionych o dostatecznie szczegółowe – dla zachowania praktycznego charakteru – omówienie jest przedmiotem odrębnej publikacji
(zob. Alimenty. Wzory pism procesowych z komentarzem, Wolters Kluwer, w przygotowaniu).
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki. Przede wszystkim moim najbliższym: Rodzicom,
Andrzejowi i stale powiększającej się gromadce moich dzieci – bezpośrednich i pośrednich. Książka nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie grupa profesjonalistów z Wydawnictwa Wolters Kluwer, którzy
uwierzyli w potencjał mojego pisanego poradnictwa. Dziękuję zatem,
zachowując kolejność alfabetyczną: Włodzimierzowi Albinowi, Marcie Babiuch, Adamowi Choińskiemu, Justynie Kossak, Wioletcie Kowalskiej, Grzegorzowi Mianowskiemu, Magdalenie Stojek-Siwińskiej.
Jestem przekonana, że poradnik wiele zyskał dzięki tym wszystkim
mądrym osobom, które godząc się na udzielenie wywiadów do książki,
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podzieliły się swoim spojrzeniem na problem alimentacji. Dziękuję
(w kolejności alfabetycznej): Dorocie Hildebrand-Mrowiec – prezes
Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych SSR w Zamościu, Dominice
Kowalczyk-Ptasińskiej – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, Magdalenie Marquez-Vazquez – mediator Fundacji Mediacja i Prawo, Wojciechowi Węgrzyńskiemu – detektywowi, a także
chcącym zachować anonimowość komornikowi sądowemu i asesorowi
komorniczemu.
Last but not least – dziękuję zespołowi prawników z Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, z którymi dzielę codzienność kancelaryjną i bez których stałej, systematycznej pomocy trudno byłoby
mi łączyć obowiązki pełnomocnika zawodowego z pisaniem książek.
Dziękuję zwłaszcza mec. Szymonowi Ziębie za wiele godzin burz mózgów, podczas których wykuwały się nasze prawnicze ostrogi. Dziękuję
również Kindze Nagiel, młodej prawniczce z naszego zespołu, która
wspiera mnie na każdym kroku swoją sumiennością i zdrowym rozsądkiem, zdobywając prawnicze szlify.
Joanna Hetman-Krajewska
Warszawa, lato 2020 – wiosna 2021

Rozdział 1

CO TO SĄ ALIMENTY?
Alimenta cum vita finiuntur.
Alimenty kończą się wraz z życiem.
paremia łacińska

Alimentacja jako obowiązek rodzinny
Łożenie na utrzymanie członków rodziny, którzy z jakichś przyczyn
nie są w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, to jeden
z podstawowych obowiązków wynikających z przynależności do rodziny. Jest to obowiązek o charakterze zarówno moralnym, jak i prawnym.
Konkretne normy prawne nakładające na członków rodziny obowiązek alimentacyjny znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Zakres obowiązku alimentacyjnego jest uzależniony od tego, jak blisko
jesteśmy spokrewnieni bądź spowinowaceni, a także od takich czynników, jak: usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentacji
(co uwzględnia sytuację osobistą tej osoby wpływającą na zakres jej potrzeb, np. jej stan zdrowia), sytuacja finansowa tej osoby (a w przypadku małoletniego bądź pełnoletniego, lecz uczącego się bądź z innych
przyczyn niemogącego utrzymać się samodzielnie dziecka – sytuacja
rodzica bądź opiekuna, z którym na stałe zamieszkuje), czy wreszcie od
możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji.
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Podstawą dochodzenia alimentów przed sądem musi być

A konkretny przepis prawa. Nie jest wystarczające istnienie tyl-

ko obowiązku moralnego do dostarczania drugiej osobie środków
utrzymania, choć często prawo stanowione idzie w tym zakresie
w parze z nakazami moralności.
Alimentacja w powszechnym rozumieniu kojarzy się nam wyłącznie
z zaspokajaniem potrzeb materialnych (bytowych). Prawo rodzinne
postrzega obowiązek alimentacyjny szerzej. Zgodnie z art. 128 k.r.o.
obejmuje on dostarczanie środków utrzymania (tj. zaspokajanie standardowych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci: pożywienia,
ubrania, mieszkania, opału, niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w środowisku społecznym i rodzinie) i środków
wychowania (starania o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny
i umysłowy, stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia, zapewnienie dostępu do dóbr kultury). Dostarczanie środków utrzymania
i środków wychowania służy temu samemu celowi – zaspokajaniu
usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji.
Obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczanie:
1) środków utrzymania (zaspokajanie standardowych, bieżących
potrzeb uprawnionego w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, opału, niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w środowisku społecznym i rodzinie);
2) środków wychowania (starania o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny i umysłowy, stworzenie możliwości zdobycia
wykształcenia, zapewnienie dostępu do dóbr kultury).

Art. 128 k.r.o.

C Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
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Należy odróżnić:
1) potencjalny obowiązek alimentacyjny (pojawia się wraz z powstaniem stosunku rodzinnoprawnego bądź innego, z którym
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wiąże jego powstanie);
2) skonkretyzowaną formę obowiązku alimentacyjnego w postaci
roszczenia przysługującego konkretnej osobie jako uprawnionemu do alimentacji o zapłatę alimentów wobec zobowiązanego
do alimentacji (pojawia się dopiero w razie zaistnienia określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanek).

Co to są alimenty?
Słowo „alimenty” pochodzi od łacińskiego alimentum, co oznacza „pokarm” (nie na darmo niejeden z nas pamięta z wyjazdów do Włoch,
że alimentari to po prostu sklep spożywczy). We współczesnym rozumieniu alimenty to wszelkie środki (pieniężne, rzeczowe) wykorzystywane na bieżące utrzymanie osoby. Mogą stanowić przedmiot
roszczenia dochodzonego na drodze sądowej – ich zasądzenia można
domagać się zarówno w odrębnym procesie (sprawa o alimenty) przed
sądem rodzinnym (sądem rejonowym), jak i przez jedno z roszczeń
dochodzonych w sprawie o rozwód czy separację przed sądem rozwodowym (sądem okręgowym). Najczęstszymi sprawami o alimenty rozpatrywanymi przez sądy (zarówno jako samodzielne sprawy, jak i jako
element spraw rozwodowych czy separacyjnych) są te pomiędzy rodzicami a dziećmi, w których sądy zasądzają alimenty od rodzica/rodziców
na rzecz dzieci (zarówno małoletnich, jak i pełnoletnich niemających
możliwości samodzielnego utrzymania się, przy czym te ostatnie nie
mogą być objęte wyrokiem kończącym sprawę o rozwód czy separację).
Na drugim miejscu plasują się spory o alimenty na rzecz aktualnego
bądź byłego współmałżonka. Rzadziej dochodzi do konfliktów na tym
tle pomiędzy rodzicami a dorosłymi i samodzielnymi dziećmi, kiedy
to rodzice występują przeciwko dzieciom o zasądzenie odpowiedniej
sumy na pokrycie kosztów utrzymania. Możliwe są również spory
o alimenty pomiędzy osobami o innym stopniu pokrewieństwa bądź
powinowactwa.
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Postać świadczeń alimentacyjnych:
1) świadczenia pieniężne;
2) świadczenia w naturze.

Uprzywilejowana pozycja osoby dochodzącej
alimentów
Osoba dochodząca alimentów ma szereg przywilejów wynikających
z przepisów prawa. Wynika to z wagi alimentacji jako obowiązku
rodzinnego, a co za tym idzie – potrzeby uregulowania tej kwestii
w sposób jak najmniej uciążliwy dla osoby domagającej się od członka
rodziny dostarczania środków utrzymania.
Wśród przywilejów, jakimi cieszy się osoba uprawniona do alimentów,
możemy wymienić:
1) zwolnienie od kosztów sądowych (co obejmuje zarówno koszty
dochodzenia alimentów przed sądem, jak i koszty postępowania
egzekucyjnego) – dotyczy to zarówno sytuacji, gdy uprawniony
dochodzi roszczeń alimentacyjnych, jak i gdy zostaje pozwany
w sprawie o ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie alimentacji (o obniżenie alimentów bądź o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał) (art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.s.c.);
2) zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej (dotyczy
to zarówno wydawania odpisów aktów stanu cywilnego – z reguły
skróconych odpisów aktów urodzenia, jak i opłaty od pełnomocnictwa) (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a u.o.s.);
3) możliwość wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej
(art. 32 k.p.c.);
4) zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych może opiewać na pełną
kwotę kosztów utrzymania uprawnionego (art. 753 § 1 k.p.c.), gdyż
w tym przypadku nie działa ogólna reguła postępowania zabezpieczającego, zgodnie z którą zabezpieczenie nie może zmierzać do
zaspokojenia roszczenia (art. 731 k.p.c.);

Uprzywilejowana pozycja osoby dochodzącej alimentów
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5) w przypadku wniosku o zabezpieczenie alimentów – brak konieczności wykazywania interesu prawnego, wystarczające jest
uprawdopodobnienie roszczenia (art. 753 § 1 k.p.c.);
6) nadawanie przez sąd wyrokom zasądzającym alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.);
7) przywileje przysługujące wierzycielowi alimentacyjnemu w postępowaniu egzekucyjnym, m.in. nadawanie przez sąd tytułom egzekucyjnym zasądzającym alimenty klauzuli wykonalności z urzędu
(tj. bez konieczności składania wniosku przez wierzyciela), większy zakres obowiązków komornika w przypadku egzekucji roszczeń alimentacyjnych, mniejszy zakres ograniczeń egzekucji
(art. 1081–1088 k.p.c.);
8) możliwość uzyskiwania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – w razie bezskutecznej egzekucji alimentów od dłużnika alimentacyjnego (art. 9 i n. u.p.o.u.a.);
9) penalizację uchylania się od alimentacji – niewywiązywanie się od
obowiązku alimentacji jest przestępstwem ściganym na wniosek
(typ podstawowy przestępstwa niealimentacji – art. 209 § 1 k.k.)
bądź z urzędu (typ kwalifikowany przestępstwa niealimentacji –
art. 209 § 1a k.k.);
10) pełne zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym alimentów na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz –
bez względu na wiek – dzieci niepełnosprawnych, które zgodnie
z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a u.p.d.o.f.);
11) częściowe (do wysokości nieprzekraczającej 700 zł miesięcznie)
zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym alimentów
na rzecz innych osób niż dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia,
oraz – bez względu na wiek – dzieci niepełnosprawnych, otrzymanych na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej (art. 21 ust. 1
pkt 127 lit. b u.p.d.o.f.).
Szerzej o wymienionych powyżej przywilejach osób dochodzących
alimentów będzie mowa w dalszych częściach książki, poświęconych
danemu zagadnieniu.
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w Rodzinie założone przez Stowarzy
szenie Niebieska Linia; prowadziła wiele
spotkań z kobietami na tematy prawne
związane z funkcjonowaniem rodziny,
m. in. w Centrum Praw Kobiet; członek
Rady Fundatorów w Fundacji MEDIARE
Prawo–Mediacja–Dialog; autorka tekstów
poradniczych na temat prawa rodzinne
go oraz książek: Rozwód czy separacja?
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i Rozwód i separacja. Wzory pism z komentarzem (Warszawa 2021).
Przedstawiamy jedyny na rynku tak ob
szerny praktyczny poradnik całościowo
wyjaśniający problematykę spraw o ali
menty – zarówno z punktu widzenia
osób ich dochodzących, jak i tych zobo
wiązanych do alimentacji. Został napi
sany w przystępny sposób, a wyjaśnienia

kwestii prawnych zilustrowano przykła
dami wziętymi z życia.
Autorka precyzyjnie omawia rodzaje rosz
czeń alimentacyjnych (np. alimenty na
małoletnie lub pełnoletnie dziecko, mał
żonka, rodzica, czy roszczenie o zasądze
nie odpowiedniej kwoty na zaspokojenie
potrzeb rodziny) i zagadnienia ochro
ny osób zobowiązanych do alimentacji.
Całość uzupełniają wywiady ze specjali
stami: sędzią rodzinnym, mediatorem, pra
cownikiem ośrodka pomocy społecznej,
detektywem, a także wypowiedzi komor
nika i asesora komorniczego.
Publikacja jest przeznaczona dla osób nie
będących prawnikami, które mają proble
my rodzinne powiązane z kwestią alimen
tacji, osób pracujących na rzecz rodziny
(w tym pracowników socjalnych, media
torów) oraz prawników zamierzających
świadczyć pomoc prawną w sprawach
o alimenty.
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