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USTAWA
z dnia 27 czerwca 2008 r.
o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
nej nale˝noÊci z tytu∏u zaleg∏ych i bie˝àcych
zobowiàzaƒ alimentacyjnych; za bezskutecznà egzekucj´ uwa˝a si´ równie˝ niemo˝noÊç wszcz´cia lub prowadzenia egzekucji
alimentów przeciwko d∏u˝nikowi alimentacyjnemu przebywajàcemu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci
z powodu:

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1378) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. 1. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà:
1) obywatelom polskim;

a) braku podstawy prawnej do poj´cia czynnoÊci zmierzajàcych do wykonania tytu∏u
wykonawczego w miejscu zamieszkania
d∏u˝nika,

2) cudzoziemcom:
a) je˝eli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego,

b) braku mo˝liwoÊci wskazania przez osob´
uprawnionà miejsca zamieszkania d∏u˝nika alimentacyjnego za granicà;”,

b) je˝eli wynika to z wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà umów dwustronnych o zabezpieczeniu spo∏ecznym,

b) w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wyp∏acone bez podstawy prawnej lub z ra˝àcym naruszeniem prawa, je˝eli stwierdzono
niewa˝noÊç decyzji przyznajàcej Êwiadczenie
albo w wyniku wznowienia post´powania
uchylono decyzj´ przyznajàcà Êwiadczenie
i odmówiono prawa do Êwiadczenia,”,

c) przebywajàcym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie
si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot
Europejskich oraz zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416),

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) rodzinie — oznacza to odpowiednio nast´pujàcych cz∏onków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, ma∏˝onka rodzica osoby
uprawnionej, osob´, z którà rodzic osoby
uprawnionej wychowuje wspólne dziecko,
pozostajàce na ich utrzymaniu dzieci
w wieku do ukoƒczenia 25. roku ˝ycia oraz
dziecko, które ukoƒczy∏o 25. rok ˝ycia otrzymujàce Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujàce si´ orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
je˝eli w zwiàzku z tà niepe∏nosprawnoÊcià
przys∏uguje Êwiadczenie piel´gnacyjne,
o którym mowa w przepisach ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póên. zm.1)), a tak˝e osob´
uprawnionà; do rodziny nie zalicza si´:

d) przebywajàcym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z uzyskaniem statusu uchodêcy
lub ochrony uzupe∏niajàcej.
2. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys∏ugujà osobom, o których mowa w ust. 1, je˝eli zamieszkujà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres Êwiadczeniowy, w którym otrzymujà Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba ˝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego lub dwustronne umowy mi´dzynarodowe o zabezpieczeniu spo∏ecznym stanowià inaczej.”;
2) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bezskutecznoÊci egzekucji — oznacza to egzekucj´, w wyniku której w okresie ostatnich
dwóch miesi´cy nie wyegzekwowano pe∏-

a) dziecka pozostajàcego pod opiekà opiekuna prawnego,
b) dziecka pozostajàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
c) pe∏noletniego
dziecko,
———————
1)

dziecka

posiadajàcego

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.
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d) rodzica osoby uprawnionej zobowiàzanego tytu∏em wykonawczym pochodzàcym lub zatwierdzonym przez sàd do
alimentów na jej rzecz;”,

7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje si´, ˝e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si´ dochód miesi´czny
w wysokoÊci 1/12 dochodu og∏aszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969, z póên. zm.2)).”,

d) uchyla si´ pkt 15,
e) po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a w brzmieniu:
„15a) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej
— oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s∏u˝bowego, umowy o prac´ nak∏adczà oraz wykonywanie pracy lub Êwiadczenie us∏ug
na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzie∏o, kontraktu mened˝erskiego albo w okresie cz∏onkostwa
w rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej, spó∏dzielni kó∏ek rolniczych lub spó∏dzielni
us∏ug rolniczych, a tak˝e prowadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej;”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje
pozarolnicze dochody, dochody te sumuje
si´.”;
6) w art. 12:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ w∏aÊciwy wierzyciela mo˝e upowa˝niç, w formie pisemnej, swojego zast´pc´,
pracownika urz´du albo kierownika oÊrodka
pomocy spo∏ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a tak˝e innà osob´ na wniosek kierownika oÊrodka pomocy spo∏ecznej
lub innej jednostki organizacyjnej gminy do
prowadzenia post´powania w sprawach,
o których mowa w ust. 1, a tak˝e do wydawania w tych sprawach decyzji.”,

f) w pkt 17 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utratà prawa do zasi∏ku lub stypendium dla
bezrobotnych,”,
g) w pkt 18 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) uzyskaniem prawa do zasi∏ku lub stypendium dla bezrobotnych,”;
3) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3. W przypadku z∏o˝enia wniosku bez zaÊwiadczenia organu prowadzàcego post´powanie
egzekucyjne organ w∏aÊciwy wierzyciela wzywa organ prowadzàcy post´powanie egzekucyjne do przes∏ania zaÊwiadczenia o bezskutecznoÊci egzekucji zawierajàcego informacj´
o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznoÊci oraz o dzia∏aniach podejmowanych
w celu wyegzekwowania zasàdzonych alimentów.”;

„3a. Marsza∏ek województwa w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej mo˝e, w formie pisemnej,
upowa˝niç dyrektora, jego zast´pc´ lub innego pracownika regionalnego oÊrodka
polityki spo∏ecznej albo innego pracownika
urz´du marsza∏kowskiego do za∏atwiania
w jego imieniu spraw dotyczàcych realizacji Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego i wydawania w tych
sprawach decyzji.”,

4) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oÊwiadczenia majàtkowego
sà uprawnieni upowa˝nieni pracownicy organu w∏aÊciwego d∏u˝nika. Organ w∏aÊciwy d∏u˝nika mo˝e upowa˝niç, w formie pisemnej, kierownika oÊrodka pomocy spo∏ecznej lub innej
jednostki organizacyjnej gminy, a tak˝e innà
osob´ na wniosek kierownika oÊrodka pomocy
spo∏ecznej lub innej jednostki organizacyjnej
gminy do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oÊwiadczenia majàtkowego.”;
5) w art. 9:
a) uchyla si´ ust. 5,
b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. W przypadku gdy cz∏onek rodziny przebywa
w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie, ustalajàc dochód rodziny w przeliczeniu na osob´, nie uwzgl´dnia si´ osoby przebywajàcej w tej instytucji.
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Âwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
przyznane decyzjà wydanà przez marsza∏ka
województwa wyp∏aca organ w∏aÊciwy wierzyciela.”;
7) w art. 15 w ust. 4 w pkt 3 lit. c i d otrzymujà brzmienie:
„c) orzeczenie o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
d) odpis prawomocnego orzeczenia sàdu zasàdzajàcego alimenty, odpis postanowienia sàdu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis
protoko∏u zawierajàcego treÊç ugody sàdowej
lub ugody zawartej przed mediatorem,”;
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.
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8) uchyla si´ art. 16;
9) w art. 18 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku utraty wa˝noÊci orzeczenia
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci, stanowiàcego
kontynuacj´ poprzedniego orzeczenia, prawo
do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego
ustala si´ od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym up∏ynà∏ termin wa˝noÊci poprzedniego orzeczenia, je˝eli
osoba z∏o˝y∏a wniosek o ustalenie prawa do
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesi´cy od dnia ponownego wydania
orzeczenia o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.”;
10) w art. 23 ust. 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7. Odsetki sà naliczane od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po dniu wyp∏aty Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego, do dnia
sp∏aty.
8. Organ w∏aÊciwy wierzyciela oraz marsza∏ek
województwa mogà umorzyç kwot´ nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ wraz z odsetkami
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, odroczyç termin p∏atnoÊci albo roz∏o˝yç na raty, je˝eli zachodzà szczególnie uzasadnione okolicznoÊci dotyczàce sytuacji rodziny.”;
11) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ w∏aÊciwy wierzyciela oraz marsza∏ek
województwa mogà bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego
zmieniç lub uchyliç ostatecznà decyzj´ administracyjnà, na mocy której strona naby∏a prawo
do Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego, je˝eli uleg∏a zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny majàca wp∏yw na prawo do
Êwiadczeƒ, egzekucja sta∏a si´ skuteczna, cz∏onek rodziny naby∏ prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych w innym paƒstwie w zwiàzku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego albo osoba nienale˝nie pobra∏a Êwiadczenia.”;
12) w art. 27:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Odsetki sà naliczane od pierwszego dnia
nast´pujàcego po dniu wyp∏aty Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego, do dnia sp∏aty.”,
b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) informacj´ o przyznaniu osobie uprawnionej
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego;”;
13) w art. 28 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku Êmierci d∏u˝nika alimentacyjnego nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2 i 4, wygasajà.”;
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14) tytu∏ rozdzia∏u 5 otrzymuje brzmienie:
„Finansowanie realizacji zadaƒ przewidzianych
w ustawie”;
15) w art. 31:
a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:
„1. Przyznawanie i wyp∏ata Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie
dzia∏aƒ wobec d∏u˝ników alimentacyjnych
jest zadaniem zleconym gminie z zakresu
administracji
rzàdowej
finansowanym
w formie dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa.
2. Podejmowane dzia∏ania wobec d∏u˝ników
alimentacyjnych i koszty obs∏ugi Êwiadczeƒ
z funduszu alimentacyjnego sà finansowane w formie dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa na Êwiadczenia rodzinne oraz z dochodów w∏asnych gminy, o których mowa
w art. 27 ust. 4.
3. Koszty podejmowanych dzia∏aƒ wobec
d∏u˝ników alimentacyjnych i koszty obs∏ugi
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego wynoszà 3 % otrzymanej dotacji na Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zastrze˝eniem art. 27 ust. 6.
4. Organy w∏aÊciwe d∏u˝nika, organ w∏aÊciwy
wierzyciela oraz marsza∏ek województwa sà
zobowiàzani do przedstawiania, za poÊrednictwem wojewody, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
sprawozdaƒ z realizacji zadaƒ przewidzianych w ustawie.”,
b) uchyla si´ ust. 6,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory i sposób sporzàdzania sprawozdaƒ oraz terminy i sposób ich przedstawiania, uwzgl´dniajàc potrzeb´ ujednolicenia
informacji przekazywanych przez podmioty
realizujàce ustaw´.”;
16) w art. 38 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w art. 7:
a) w ust. 1 po pkt 21 dodaje si´ pkt 22 w brzmieniu:
„22) wójt, burmistrz lub prezydent miasta
w zakresie okreÊlonym w ustawie z dnia
7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Z zastrze˝eniem art. 10, przedsi´biorca,
o którym mowa w ust. 1 pkt 22, przekazuje do biura informacj´ gospodarczà
o zobowiàzaniu albo zobowiàzaniach
d∏u˝nika alimentacyjnego w razie powstania zaleg∏oÊci za okres d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy.”.”;
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17) w art. 40 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnia∏ skierowanych
bezrobotnych, o których mowa w art. 49
pkt 2—7, a tak˝e bezrobotnych b´dàcych
d∏u˝nikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przez okres do
6 miesi´cy, cz´Êç kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne bezrobotnych
w wysokoÊci uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiàcu
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeci´tnego wynagrodzenia
obowiàzujàcego w ostatnim dniu zatrudnienia ka˝dego rozliczanego miesiàca
i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od
refundowanego wynagrodzenia.
2. Starosta mo˝e dokonywaç, w zakresie i na
zasadach okreÊlonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez organizatora robót
publicznych kosztów z tytu∏u zatrudnienia
na okres do 12 miesi´cy skierowanych
bezrobotnych, o których mowa w art. 49
pkt 2—7, a tak˝e bezrobotnych b´dàcych
d∏u˝nikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokoÊci
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uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajàcej
jednak przeci´tnego wynagrodzenia i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne od refundowanego wynagrodzenia za ka˝dego bezrobotnego, je˝eli refundacja obejmuje
koszty poniesione za co drugi miesiàc ich
zatrudnienia.”,”;

18) w art. 42 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Kwoty nienale˝nie pobranych zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami ustalone ostatecznà decyzjà potràca si´ z bie˝àco wyp∏acanych
Êwiadczeƒ z funduszu alimentacyjnego.”;
19) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. ZaÊwiadczenie o bezskutecznej egzekucji organ prowadzàcy post´powanie egzekucyjne wydaje, poczàwszy od dnia
1 sierpnia 2008 r.”;
20) w art. 48 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 12 ust. 2 i 3a, art. 15 ust. 9, art. 20 ust. 3—5
i art. 46a, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2008 r.;”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 wrzeÊnia 2008 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 6 lit. a i b, pkt 19 i 20,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 lipca 2008 r.
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