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USTAWA

\

z dnia 18 lipca 1974r.

o funduszu alimentacyjnym.

..

W celu wzmożenia opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania ( świ .adczeń alimentacyjnych oraz zwiększenia odpowiedzialności osób zobowią
zanych do alimentacji stanowi się, co następuje:

I.

Art. 1. Tworzy się fundusz alimentacyjny przeznaczony na wypłatę świadczeń pieniężnych dla dzieci i innych
osób znajgującychsię w trudnej sytuacji materialnej z. pow.odu" niemożn.ośćf wye:9zekwowan"ia ' świadczeńalimepta- '
cyjnych.
.
.
Art. 2. Dysponentem funduszu alimentacyjnego Jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
'
Art. 3. Na dochody funduszu alimentacyjnego skład.a,

ją się:

1) . należności ściągnięte od osób zobOWIązanych .do ali-

r. .

a) odbywa czynną służbę wojskową,
b) przebywa w zakładzie opiekuńczym, wychowawczym, w domu rencisty lub w innym tego rodzaju
zakładzie, albo
2) uzyskuje przeciętny miesięczny dochód przekraczający
kwotę 1.400 złotych lub pozostaje na utrzymaniu osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, jeżeli
przeciętny dochód tej osoby wraz z dochodami człon
ków jej rodzi.ny, pozostających we wspólności domowej, przekracza miesięcznie kwotę ').400 zło'tych . na
osobę.

2; Rada Ministrów moze w drodze rozporządzenia podwyzszyć wysokość kwoty miesięcznego dochodu określonego w ust. 1 pkt 2, jak również wysokość śWIadczeń
z funduszu alimentacyjnego .określonych wart, 4 ust. 2:

Art. 6. 1. $wiadczenia z funduszu- alimentacyjnego
przyznaje . Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek
osoby uprawnione] lub organizącji społecznej wła, śClwej
według przepisów o postępowaniu cywilnym do występo
wania w sprawach - o roszczenia alimentaCyjne, Wniosek
Art. 4. 1. $wiadczeniaz fundusz.u alimentacyjnego .• składa się za pośrednictwem organu prowadzącego egzepqysługują osobie zamieszkałej w Polsce, dla której a]ikucję alimentów; organ ten przekazuje wniosek łącznie
menty ustalone zostaiy prawomocnym wyrokiem, postano~ Z inf,ormacją o. bezs~uteczności egzekucji alimentów.
wieniem w sprawie o rozwód luh ugodą zawartą przed są2. $wiadczenia z funduszu al'imentacyjnego przyznaje
dem i egzekucja tych alimentów okazała się bez$kuteczną,
się poczynając od mies.iąca, w którym złożony został do
do wysókości świadczeń z funduszu alimentacyjnego, okie- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należycie sporządzony
ślonej w ust. 2.
'
"
"
.
:wniosek. Wypłata świadczeń następuJe w okresach mie2. $wiadczenia z funduszu ' alimentacyjnego wypłacasięcznych w dniu oznaczonym w decyzji.
się w wysokości bieżących świadczeń alimentacyjnych,
3. Osoba, której przyznano świadc.zenia z funduszu alijednakże w kwocie nie wyższej niż SOO zł~ti~h miesięcznie
mentacyjn e go, a 1akżeospba zobowiązana do świadczeń
na osobę uprawnioną.
alimentacyjnych, przeciwko której .prowadzona jest egze- .
kticJa alimentów, oraz organ egzekucyjny w zakresie okoArt. 5. 1. $wiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie
liczności dotyczących egzekucji alimentów - obowiązane
przysługują osobie, która:
.
- , są do zawiadainiania .Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
1) otrzymuje pełne utrzyrnani-e z· fu nduszówil.ańStw'owy,clł;,'· o ką.żdejzmianie okoliczności, mających wpływ na wylub społecznych,aw szcz~góInOści:
platę świadczeń z tego funduszu.
mentacji,
2) dotacje z budżetu Państ~ai
3) wpłatydobrowolne'i inne wpływy,

/
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-
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Art. 8. Osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także osoby zobcwiązane do świadczeń
alimentacyjnych na rzen tych o's ób oraz inne osoby, jak
również organy egzekucyjne, in,stytucje państwowe i orga-'
nizacje społeczne obowiązane ' są do udzielania ' na żądanie
Zakładu ' Ubez,p ieczeń Społecznych wyjaśnień oraz informacji co d:o okoliczno'ści , mającyCh wpływ nawyplatę świad
czeń ,z tego funduszu.
Art. '9. 1. Osoba, -ktara bezp.odstawnie pobrała świad
czenia z funduszu alimentacyjn~9:O, IiIb'Q-wiąza'lł4' iest :do
zwrotu tych świadczeń.
'
2. Decyzję o obowiązku zwrotu świadczeń bezpodstawnie pobranych wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Swiadczenia te ściąga się w trybie egzekucji adininistracyjnej ,świadczeń pieniężnych.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w szczególnie uza~
sadnionych wypadkach może umorżyć , należności z tytułu
zwrotu bezpodstawnie ' pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Art. 10. 1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

wstrzymuje
z fundusz.u alimentacyjnego:
l') w wypadku wyjazdu uprawni.onego za granicę na p.obyt dłuższy niż dwa miesiące,
2) jeżeli na s-ku.tek niemożności ustałen,ia adresu uprawnionego lub ,z innych przyczyn nie można .dokonać wypłat temu uprawnioIlemu,
3) , jeżeli uprawniony lub jego przecłslawiciel ustawówy
odniówi udzi.elenia lub nie udzieli w wyznaczonYm terminie, wyj.iiś~ieii co do okoliczn,ości, mający<:h wpływ
'
na wypłatę' świadczeń.
'
'

, wyptatę $wiadczeń

.~.

2. Po ostaniu przyczyn wstrzymania wypłaty ' świadczeń
z funduszu alimentacyjnego Zakład Ubazpieczeń Społecz
nych podejmuje decyzję co do wypła' ty tych świadczeń w
części lub całości za okres wstrzymania wypłat, nie dłuż
szy jednak niż sześć miesięcy.
3. Jeżeii wznowienie wypłaty świadczeń nie nastąpi
w ciągu jedriego roku od jej wstrzymania, postępowanie
w sp ra wie wypłalulega un:lOrzeńiu z mocy prawa.
Art. 11. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje
o zaprzestaniu wypłaty świadczeń z funduszu alim entacy jnego, gdy odpadnie chociażby jeden z warunków,
od których zal eży przyznanie tych świadczeń. W wypadku
gdy osobą uprawnioną do świadczeń był' małoletni, Zakład Ubezpieczeń Społeczn y ch zaprze staje wypłaty świ ad 
cz e ń po osiągnięciu przez niego p e łnoletności, chyba że
kształci się w szkole alI;Jo z powodu innych ok,oliczności
nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się.
2. Zakład Ubezpieczeń Społec znych m oże odstąpić od
wydania decyzji o' zaprzestaniu wypłaty świadczeń, jeż eli odpadł warunek, o którym mowa wart. 5 ust. 1 pk t 2,
a zaprzestanie wypłaty tych świadczeń spowodowałoby
istotne pogorszenie sytuacji materialnej oso by ' uprawnio· nej .
d ecyz ję -

, . Art. 12. Po wydaniu decyzji w przedmiocie świadczeń
z funduszu alimentacy jnego post ęp owanie egzekucyjne
przeciwko osobie zobowiązanej ,do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu egzekuc;yjnego ustalającegQ alimenty na rzecz osoby pobi er ającej świadczenia z funduszu

Poz. tS1
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AJ't. 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzjęw przedmiocie przyząaniaświadczeń z f,unduszu alimentacyjnego na podstawie wniosku, informacji , organu
egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji alimentów oraz
o ś wiadczenia osoby uprawnio'n ej, że nie zachodzą okoliczneiśc i, o których mowa wart. 5 ust. 1.

"
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ali~entiicyjnego 'prowadzi się w daiszym ciągu według
Plzepisów Kodeksu ' Pos.tępowania cywilnego, ze zmianami
.wynikającymi z przepisów a!t. 13 i 14.
'.

Art. 13~ 1. Organ egzekucyjny przekazuje Zak,ladowi
sumy przypadające na zaslHiokojenie należności alimentacy jn:ych aż , do pełnego pol~.f!ycia
wyplaconych świadczei). z, funduszu alimentacyjnego.
2. Wniosek ,osoby uprawnionej o zawieszenie luhumorzenie postępowania egzekucyjnego' wymaga zgody Zakładu Ub e zpiecz eń Społecznych. ' •
'
3. Do udziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniu egzekucyjnym stosuje się odpOWIednio prżepi
"y Kodeksu · postępowania cywilnego dotyczące egzekuc'ji
na rzecz jednostek ,gospodarki uspołecznionej.
Ubezpieczeń Społecznych

, Ą.U- 14. Osoba, przeciwko której prowadzona jest
egZekucja alimentÓw na rzecz ,osoby pobierającej ·świad
czenia z fundus z'u alimentacyjnego, nie może żądać: '
1) uchylenia 'lub og~aniczenia obowiązku ' alimentacy jnego za okres poprzedzający zgłosżenie żądan i a ani
2) zwolnienia od egzekucji, powołując się na zapłacenie
,ilimentówpo rąk osoby uprawnionej,
"
leżeli naruszałoby to prawa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. '
\
Jut. tS. 1. Osoba, przeciwko której prowadzona ' jest
egzekucja alimentów 'na rzecz osoby pobi e rającej świad
czenia z funduszu alimentacyjnego, zobowiązana jest do '
uiszczania opłat na pokryci e kosztów związanych z działal
nością tego funduszu.
2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socja lnych określi w
dmdze rozporządzenia wysokość opłat przewidzianych w
ust. 1.
· 3. Opłaty wymienione w ust. , I podlegająściągnięda
w postępowaniu .egzekucyjnym wskazanym wart. 12.

Art. 16. 1. Prżewidziane w ustawie dec yzje Zakładu
Ubezpi eczen Społecznych wydają organy tego Zakładu
właściwe Ze względu na siedzibę organu prowadzącego
egzekucję wskazaną vi art. 12.
2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, przysługuje
odwołanie do rady- nadzorczej ódd~iału Zakł a du Ubezpieczeń Społeczny c h w trybie i na zasadach o kreślonych w
przepisach o postępowaniu przed tymi organami. Orzeczenie rady nadzorczej jest ostateczne.
Art. 17; 1. W spraw'a ch świadczeń z funduszu alimentacyjnego stos uj e się przepisy Kod e ksu post ępo wania administracyjneg o, ze zmianami wynik a jącymi z przepisów
niniejszej ustawy.
2. S z czegół ow e zasady i tryb post ę powania oraz pokrywania na·leżn ośc i za czynności organu egzek lIcy jnego w
sprawach świadczeń , a ' także obliczp nia doch odu, o którym
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2, określą w drod ze rozporządze
nia Ministrowie Pracy, Płac i Spraw SocjaJ nyc h oraz Sprawiedliwości.

Art. 18. W Kodeksie postępowania cyw ilnego (Dz. U;
z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz, 113) wprow adza się nast ę pujące zmiany:
' 1) wart. 761 dodaje się § 3 w brzmieniu:
,,§ 3. Dłużnik; który został zawiadomiony o wszczęciu
egzekucji, ob ow iązany jes t do po wiadomien ia w
terminie 7 dni organu egzek uc yjneg o o każdej
zmLanie miejsca swego pobytu, trw a ją c ej dłużej
niż jeden miesiąc. O obowiązku ' tym oraz o skutkach jego za nie dbania pou cza s ię dłużnika przy
zawia domieniu go o w szczę ciu egzekucji."j

•
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nawczy bezpośrednio ' naczelnikowi zakładu
karnego, któty ' obowiązany jest wypłacać
wierzycielowi należności za pracę dłużnika
lub jego. pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego; w granicach określo
nych wart. 53 Kodeksu karnego wykonawczego.

,.2) w .a rt. 7.6'2 w § 1 wyrazy: "tysiąca pięćset złotych"
" zastępuje .się wyrazami: ;,trzech tysięcy ziotych" oraz

. dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: ; ;Grzywną taką
może, być " również ukarany dłużnik, który zaniedba
, obowiązk u powiadomienia o zmianie miejsca swego
,pobytu.";

? /

3) wart. 831 .§ 1 pkt 5 wyraz: "ubezpieczenia" 7!astępuje
się Wyrazami : "ubezpiećżenia od klęsk żywiołowych"
oraz wyraz: "danego" ' zastępuje się wyrazem: "tego",

ł

4) 'w art. 881 § 3 pkt 1 wyrazy:,;o każdorazowej wypła
c.ie" zast~puje się wyr,azami: "o pierwszej wypłacie",
" ~): w,. art. 882:
, a)dotycnczasowa treść tego przepisu otrzymuje oznaczenie§ ,,1, w paragrafie tym dodaje się pkt 2 w
brzmieniu :
,;2L podał, w jakiej Kwocie i w jakkh ' terminach
. , zajęte wynagloqzenie będzie przekazywane
wierzycielowi", . , ..
.
'
'

"

'/'

,

j ••

a dotychczasowy pkt 2 otrzymuje' oznaczenie pkt 3,
b) dodaje się § 2 w brzmieniu: .. '
,
;,§ 2. Zakła.dpracy obołViązany jest 49 niezwłocz
nego zawiapomienia komornika. oraz wierzyciela o każdej zmianfe okolicznoŚci wymienionych w § 1"; •
6) wart. .884 dodaje si~ § 4 w br.z~ieniu:
,,§ 4 ~ .obowiązek powia-domienia komornika o zmianie
zakładu pracy obciąża również . dłużnik .a . .o obowiązku tym oraz o skutkach jego zanieąbania
dłużnik powinien być pouczony przy zawiadomieniu go , o zaj~ciu wynagrodzenia za pracę";
7) w art. 886:
, a) ·w ,§ 1 wyrazy: "do dwóch tysięcy złotych"żastępuje
się wyrazami: "do trzech tysięcy' złotych",
b) . dodaje się§ 4w bq:mieniu:
i,§ 4. . Grzywnę ąkreśloną w §, 1 komornik wymierzy również dłużnikowi, który nie ,p owiadomił go o zmianie zakładu pracy."; ..
8) w art. 1081:
a) w § 2 wyrazy: "sądu właściwości ogólnej zakładu
pracy" zastępuje się wyrazami: "sądu ogólnej wła
ściwości dłużnika",

b) dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:
,,§ 3. Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolnoŚci, wierzyciel może złożyć tytuł wyko-

4. Przewidziana w §3 wypłata nie może być do.konywana, jeżeli wnioski złożyło kilku wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub
jego pieniądze znajdujące się w depotycie zakła:du karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli .lub
jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny";

9) w art. 1083:

a) dodaje się § 2 w brzmieniu:,
,,§

2.

Wierzytelności

wiąCe

z rachunku bankowego stano-

wkład

oszczędnośc.iowy

podlegają

egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.",
.
. ..
b) dotychczasowy § 2 otrzymuje oznaczenie § 3;
10) wart. 1086:
a)

dotychczasową treść

b) dodaje

się

przepisu oznacza., ~ięjako , §

1,.

§ 2 w brzmieniu:

powinny być przeprowadzane
okresowo W 'odstępach nie dłużsLYch niż ' je
den rok. Bezskuteczność egzek ucjinie ,sta:n owi podstawy umorzenia postępowania."; ,

,,§ 2. Dochodzenia

U) w art. 1088 po wyrazach: "tytułu drugiego" dodaje si~

wyrazy: "oraz art. 1075-1078".

Art. 19. W art. 40 ustawy z dnia 13 kwietnia . 1960' r.
o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121, z 1964r. Nr 8,
poz. 50, z 1966 r. Nr 24, poz. ,151 i z 1972 r. Nr 53, 'poz. 340)
po wyrazie: "skarbową" dodaje S I ę wyrazy : "albo sprawą
o' alimenty lub rentę mając.ącharakter alimen tów",
Art. 20. W art. 186 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1969 r.
Nr 13, poz. 94) skreŚla się§ 3.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1975 r.
Przewodniczący Rady Państwa : H. JabłońskI
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak

• " ;>,~.
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z dnia 18 lipca 1974 r.
' o wykonywaniu handlu oraz niektó.rych innych rodzajów
W celu wykorzystania możliwości gospodarczych oraz
inicjatywy jednostek gosp odarki' nie uspołecznionej w zakresie zaspokajania potrze b ludności zgodnie z 'potrzebami
społecznymi io'gólnym rozw'ojem g;ospodarki narodowej
stanowi się, co następuje:

działalności

przez jednostki gospodarki nie
Rozdział

Przepisy

uspołecznionej.

1.

ogółne.

Art. 1. 1. Ustawa dotyczy prowadzenia zarobkowo .
przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej dział g. lności

•

