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w nawiązaniu do odpowiedzi Pani Ministeľ z 28 czerwca 2o16 r. znak DsR-
Iv.0l.7.20l6.GJ na wystąpienie Rzecznika Pľaw obywatelskich oraz Rzecznika Praw

Dziecka z 23 maja 2016 r, znak III.7064.t2t.2oI6.AN, Zss.42Ż.27.2}I6.K.T, w sprawie

aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych, pľagniemy podziękować za
zainteresowanie zgloszoną problematyką oraz poddanie pod rozwagę wprowadzenia

dłużników alimentacyjnych do katďogu grupy bezrobotnych okľeślonych w ut. 49 ustawy

o promocji zatrudnia i instrumentach rynku pracy, którym przysługuje pieľwszeństwo

w dostępie do pľogramów specjalnych.

Asumptem do niniejszego wystąpienia jest debata podjęta na ostatnim posiedzeniu

Zespołu do Spraw Alimentów, stanowiącego wspólną inicjatywę Rzecznika Pľaw

obywatelskich i Rzecznika Pľaw Dziecka, podjętą dla wypracowania zmjan systemowych

dotyczących mechanizmów i rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie
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alimentacji dzieci. Jednym z głównych problemów, który wyłania się na tle powyższego

zagadnienia jest niska stopa zwľofu od dhzników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych

pÍzez fundusz alimentacyj ny.

W przywoływanym powyżej wystąpieniu z 23 maja bľ., zwróciliśmy uwagę Pani

Minister na budące nasze duże zaniepokojenie dane statystyczne. Wynika z ĺich, że fundusz

alimentacýny egzekwuje jedynie niewielką część wypłaconych świadczeń (w 2014 r. -

I3,8 oÁ), co powoduje, że świadczeĺlla z funduszu alimentacyjnego _ pomimo zapisanego

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionyłn do alimentów (Dz.IJ.

z 2016 Í., poz. 1ó9) zwrotnego charakteru _ w praktyce są świadczeniami finansowanymi

z budżetu państwa. Niska stopa zwľotu wypłaconych przez fundusz alimentacyjny środków

w połączeniu z ogľaniczonymi możliwościami budzetowymi stanowi jeden z czynnikőw

uniemożliwiający skieľowanie tej formy pomocy do wszystkich osób uprawnionych

do alimentów, któľe ich nie otrzymują z uwagi na bezskutecznośó egzekucji. Dlatego też

dostępnośó świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest uwaľunkowana, m.in. koniecznością

spełnienia kryteľium dochodowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są świadczeniami zwrotnymi, do których

zwľotu obowiązany jest dfużnik alimentacyjny. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez

Najwyższą Izbę Kontľoli w przedmiocie egzekwowania należności wobec funduszu

alimentacyjnego na terenie województwa podkaľpackiego, opublikowane 20 listopada2Ol4 r.

ujawniły, że system odzyskiwania od dłuzników alimentacyjnych należności z Ętułu
wypłaconych z budżetu państwa świadczeń dla osób uprawnionych pozostaje nieskuteczny.

Przyczyną niskiej ściągalności tych należności jest brak efektywnych foľm oddziaływania na

dłuzników przez oľgany administracji. Rokľocznie poziom stanu zadłuŻenia wobec funduszu

rośnie w tempie ponad miliarda złotych.

Urealnieniu postulowanego w ustawie systemu samofinansowania się funduszu

alimentacyjnego powinno towarzyszyć, wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą nie tylko

skutecmośó egzekucji należności, aktywizacji bezĺobotnych dłuzników alimentacyjnych,

ale ľównież podjęcie innych działań systemowych, znievających đo niwelowania zadłużenia

dłuzników alimentacyjnych wobec funduszu. w tym zakľesie godna rozważenia jest

możliwośó odpľacowania długu alimentacyjnego wobec funduszu popÍzez obligatoryjne

kierowanie dłumików do wykonywania prac społecznie użytecznych.

W tym miejscu naleĘ wskazać, że zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów, otgany samorądu teľýoľialnego _ w przypadku stwierdzenia, że dfużnik
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alimentacyjny nie moŻe wywiązać się ze swoich zobowiązĺľń z powodu bľaku zatrudnienia _

zobowiązują dfuznika ďimentacyjnego do zaľejestrowania się jako bezrobotny albo jako

poszukujący pľacy w przypadku bľaku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,

jaktez infoľmują właściwy powiatowy urząd pracy o potľzebie aktywizacji zawodowej.

okľeślone w ustawie działania, 'nviązane ze zmobilizowaniem do podjęcia zatrudnienia

dłuzników alimentacyjnych, są nieskuteczne. Dłużnicy alimentacyjni, ktőrzy zarejestrują się

w urądzie pľacy mo84, na zasadach ogólnych, skoľzystać z szerckiego spektrum wsparcia

w zakľesie aktywizacji zawodowej, okľeślonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zątrudnienią i insýtucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645).

Zarejestrowanie nie ozÍlaczajednak automatyzmu zatrudnienia, pozwalającego komornikowi

na zajęcie części wynagrodzenia Ęrtułem alimentów. Dostrzegając utľzymujący się trend

bierności zawodowej dłumików alimentacyjnych, koniecme jest dokonanie przeglądu

instrumentów pľawnych, pozwalających na efektywne odzyskiwanie należności wobec

fu nduszu alimentacyj nego.

odpracowane długu alimentacyjnego w dľodze pľac społecznie uŻytecznych, w skali

globalnej może przyczynić się do zrviększenia stopy zwľotu należności wobec funduszu

alimentacýnego. Zgodĺie z art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i insýtucjach rynhł

pracy| ,,Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku

lrorzystajqcego ze świadczeń z pomocy społecznej do wyknnywania prac społecznie

użytecznych ną terenie gminy, w hórej bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do

I0 godzin w ýgodniu (ust. I); Do wykoľlywania prac społecznie użytecznych mogq być

kierowane również osoby uczestniczqce w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie

usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym pľogramie

zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w ých formach w wyniku skierowąnia

powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust' 2. (ust.Ia).

W ocenie Zespołu do Spraw Alimentów wpľowadzenie obowiązkowego kieľowania

dłużników alimentacyjnych do wykonywania tych prac może pľzynieść wymieľne korzyści

i staó się jednym z elementów realizowania postulatu samofinansowania funduszu

alimentacfnego.

Pomoc alimentacyjna dla dzieci będących wieľzycielami jest jednymzĘch obszaľów,

w których ograniczenia finansowe nie powinny mieć miejsca. Podniesienie skuteczności

egzekucji należności wobec funduszu wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych, a|e teŻ

poszukiwania nowych rozĺĺiązań prawnych i praktycznych.
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Zwracamy się więc do Pani Minister o analią propozycji Zespołu do Spraw

Alimentów i ĺozĺĺzľŻprue zastosowania wobec dfużrików alimentacyjnych instrumenfu

w postaci prac spďec zľlie użyteczny ch.
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