Dziennik Ustaw Nr 33

";;..0

stosuje ' się odpowiednio przepisy o po·
. stępowaniu uproszczonym ze zmianami
wynikającymi .z niniejszej ustawy.
2. W ' sprawach, o. kt~rych ~owaw ust. l,
,
organy ' Milicji Obywatelsk.iej i. Pań
s~wowej Inspekcji Handlowej są upraw{
nione do popierania oskarżenia przed
sądem pierwszej instancji.";
8) w art.t6 w ust. 2 po wyrazie "detalkznego" do-

daje się
nych";

wyrazy Iloraz

placówkach
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SM -

gast.onomicz-

9) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

rejestracji orzeczenia o ukarani'u za wykroczenia określone ' wart. l ust. 6. ni·
rtiejszej uśtawy oraz . określi sposób pro·
wadzenia tego rejestru ",
10) w art. 18 wyrazy "l obowiązuje ~o dnia 31 gr.udnia
1982 r." skreśla się.
Art. 2. MinisterSprawiedIiwości ogłosi w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy
z dnia 25 Września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji, z
uwzględnieniem zmi-an wyroikających z przepisów ogło
szonych 1Jrzeq dniem wydania jednolitego tekśtu, .r- zachowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.

"Art. 16a. Minister Sprawiedliwości. w porozumieniu
z Ministrem Spraw Wewnętrznych, podda, .
. w dLOdze rozporządzenia, . obowiązkowi

Art. l. Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.
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USTAWA
z dnia 9

października

o zmluJe ustawy o funduszu
I .

1982 r.
alłmenlacyjnyDL

Art. l. W ustawie z .dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu
alimentacyjnym (Dz. U. Nr 27, poz. 157) wprowadza się
następujące

przeciętny
mIesIęczny
dochód tej
. osoby wraz z dochodami członków
jej rodziny pozostającymi we wspólności domowej"
.

•

zmiany:

l) · art. 4 otrzymuje brzmienie:

2) w razie ustalenia łącznej kwoty aU·

mentów dla kilku uprawnionych
osób, za kwotę alimentów przysłu
gujących -jednej ,osobie uwąża się
część łącznej kwoty, proporcjonalną
do liczby osób, dla których ustalono
alimenty,

"Art. 4. l. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługują
osobie
zamieszka/ej
w
Polsce, dla której alimenty zostały ustalone tytułem egzekuqijnympochodzą:
cym od sądu. jeżeli egzekucja tych alimentów okaza/asię bezskuteczna całko
wicie lub częściowo, do wysokości
świadczeń
z funduszu alimentacyjnEigo
określonych w ust. 2.

3)

2. Swiadczenia z,. funduszu alimentacyjnego

'.

przysługują, z uwzględnieniem ust. 3, w
wysokości . bieżąco ustalon ych
tów, jednakże hie wyższej niż

.
3.

alimen2.000 zł

miesięcznie.
Świadczenia

z funduszu alimentacyjnego
podwyższa się o kwoty rekompensat z
tytułu wzrostu cen' detaIicznycbpodsta.
wowych ,iictykułów żywnościowych, opału i energii. Szczegółowe zasady i tryb
podwyższania świadczeń określa Rada.
Ministrów.",

2) po art. 4· dodaje si'e art 4a w brzmieniuc
"Art.

4a~

l..P rzy ustalaniu prawa do świadczeń z
funduszu ' ąlitnentacyjnego i ich wysokości:

l) za dochód osoby, uprawnionej do
alimentów uważa Się przeciętny miesięczny dochód ' własny teL osoby. ,a
jeżeli pozostaje ona ' na utrzymaniu
osoby zobQwiązanej dQ i alimentów ~

w razie ustaleniil alimentów więci\j
je~nym ' tytułem
egzekucyjnym
od różnych osób, - za "kwotę alimentów przysługujących jednej oS,d bie
uważa
się
łączną
kwotę
alimentów przysługujących na podstawie
wszystkich tytułów egzekucyjn'ych~";
niż

3) w aft. 5: '

a) . w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
..2} uzyskuje

przeciętny miesięczny

dochód .pr;e-

kraczający4.000 zł",

b) w ust. l dodaje

się

pkt 3 w brzmieniu:

,,3) uprawniona jest, zgodnie z przepisami o powszechnym obowiązku Qbrony Polskiej Rze·
czypospolitej. Ludowej, do zasiłków ' pienięż
nych przewidzianych na dzieci żołnierzy oraz
osób spełniających zastępczo obowiązek służ
by wojskowej, zOQowii\zanych do świadcz.?n
alimentacyjnych.", ' \
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
. ,,2. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnvch może
w · drodze rozporządzeniapodwyiszyć wysokość kwoty m~esięczr.ego dochodu okre ślono-
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ny-ch . należność funduszu nie zostanie · zaspokojona, pc zaprzestaniu wypłaty świad<rzen Drgan
. , egzek;ucy j9Y przekazu je Zak ładDwi Ubezpiecze,ń
Spo/eczn yeh k waty ściągnięte · od .. osoby zobowiązanej, pozostałe po. zaspokDjeniu bieżących
~limentów,";
.

go w ust.
. pkt , 2, jak również wysokość
swiadczen z funduszu alimentacy jneyo Okl eślo.nych w art. 4 ust. 2.";
~)

.

wart. , 6 ust. 2 wyrazy .. ~ak,łddu Ubezpieczeil Społecznych" zastępuje się wyrazami "organu prowadzącego.egzekucję alimentów";

5)\V

art' 9 skreśla~i~ ust. 3;
~

., 8) wart. 15 skreśla ' się ust. 2;

.

9) po art. 15 dodaje się art. ISa w brzmieniu:

6) - art. 11 otrzymuje brzmienie:
Ubezpieczell Społecznych pode(:y zje o zaprzestaniu wypłaty
swiadczenz funduszu alimelltacy jnego,
jeże1i wygasł obowiqzek aIimentaty jny
lub po 'osiągnięciu ·pełnoletriósci przez
bsohę uprawnioną dó aJimerttó\v :l lbo
g ~y odpadnie choćby jeden Z warunków, od które90 zalezy przyznanie tych

i Sa,

. "Art.

"Art. 11. 1. Zaklad

dejmuJ~ ,

"

10) wart. 16:

świadczeń.

2.

Zakład

Ubezpieczeń

a) po ust. 1 dodaje
Społecznych

odstę

puje od .wydania decyzji o zaprzestaniu
'Yyplaty świadczeń z funduszu alimen~
tacyjnego mimo wygaśnięcia obowiąz
ku ałimentacy jnego wskutek smlerci
o.soby zobowiązanej do alimentów, jezeli osobie dotychcżcs uprawnionej do
alimentów nie przysługuje renta todzinna, · Świadczenia z funduszu wypli1cd
się w kwoc;:ie pTzYS/ug~ljącej w dniu
śmierci zobowiązanego do alimentów,
do czasu uzyskania innej pomocy, nie
dłużej jednak niż przez 6 miesIęcy.
3.

sługują
-.

odwołań

4. , ZaliJad . Ubezpieczeń

7) w ilrt. 13 'ust. l otrzymuje brzmie~i,e:
świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ egzekucyjny przekazuje Z<IkładDwi Ubezpieczer'l Społecznych kwóty ściąg
nięteo.d o.soby zobowiązanej na podstawie tytulu egzekucyjnego . u!italającegoalimenty , aż do
pełnego pokryCia : należności teg.o. funduszu. ieżeli w ókresie . wypłaty świadczeń ' alimentacyj-

"I. W razie przyznania

'

' .

społecznegó."j.

11) art. ' 17 olrzyml,lje brzmienie:

"Art. 17. Ministrowie Pracy, Płac i Spraw , Socjalnych ' Draz SprawiedIiw\JsciokreśI4 'w drD'"
dze rozporządzenia:
l)

odstąpić 'ocLwydilnia decyzji : o zaprzesto,niu wyplaty świadczeń z funduszu
a Iitue ntacy jnego, ' .jeże! i spDwod owaloby
to istDtne,! pogDrszenie sytilacjimaterialnej osoby. uprawnionej dotychczas
do. tych świadczeil,";

Q

środki
.
/

piecz~nia

osoba

-Społecznych ' lilOże

następujące

której mDwa . w ust. 1., przyodwoławcze,' . przewidziane
dla -.
.
w sprawach D świadczeni~ z I,lbez ..

,,3. Od decyzji,

alimentacyj~ego, jeżeli:·

uprawniona do. świadczeń kształci
się w . szkoie aJboz ' powodu innych
okoliczności nie ma mo.żliwości sa·
mo.dzielnego' utrzymania się,
2) mimo przekroczenia granicy do' chodu,' od ' której zależy prawo do
świadczen z' funduszu aHmentattyjnego, kwota tego. przekrOCzenia przypadająca . .na . wszystkich ' cZłDnkó\v
rodziny nfe rówrJowazy kwoty utra. .
.
conego. świadczenia.

ust. 2 w brzmieniu:

b) ust. 2 otrzymllje oznaczenie ust. 3 i
.brzmieni'e: .

Ubezpiecz(:Il Społecznych odstę
puje od wydania decyzji Dz<'pr'zestaniu
lvypłaty świadczeil ż· funduszu ' alłmen~
tacyjnego, w czasie trwaniaobowiążku
osiągnięCiu ,~ pełTIDletno!lci .

się

.. 2. W spra\~ach świadczeń z fundusz,u alimentacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu postę
powania administracyjnego zezmiallami wynikającymi z przepisów niniejszej ustawy.",

Zakład ·

1) po

Zakład "' Ubeipieczeil ' Spolecźnych' mDże w
slczególnie
uzasadnionycJl
wypadkach
umorzyć· należności funduszu aIimentacy jnegoDd osób zobowiązanych do alimen,tów o(az . od osób, które bezpodstawnie
poł)ra/y świadczenia z tego ' funduszu:~;

: 2)

szczegółowe zasady
tryb po~tępowania Draz pokrywania należności za
czynnoscI . organu egzekucy jnego w
spr~ wach świadczeil · z funduszualimentacyjnego,

zasady Dbliczaniadochodu
świadczeń z 'funduszualimerttacyjńeyo, "
.
.
wysokości
t

'/

r

szczegółowe

i'
3)

. ../

• .

.

wysokości
związanych

opiat na pokrycie kosztów
z dziahilnością fundu$zu
.alimentdcyjnego.".

2:

Art.
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego 'pl1lyznanych przed dniem ' wejścia w życie niniejszej ustawy ustała się ponownie przy zastosowaniu przepisów tej ustawy.

Art. 3. Minister Pracy, Plac ' i . Spraw Socjalnych
oglosi w-Uziennikl,l Ustaw , je~lnolity tek.~t ustawy z d~ia .
18 lipca .19'74 L Q funduszualimentacyjnyfu, . z uwzględ- ·
nieniem zmian wy'nikających . z przepisów wydanych
przed dniem ogloszenia jednolitego tekstiIi z zastDSOwaniem ciągłej ' numeracji artykułÓW, ustępów i punktów,

A~t. 4.Usta\va wchodZI vi żyCie z dniem ·1 kwietnia
1983 ' r.
' PrŻe:wodhiczący Rady Państwa:

Sekretarz

Rady'l?aństwa:
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E! Duda

"

