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Przedmowa

Regulacje zawarte w ustawie z 7.9.2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) stanowią już 
trzecią, po ustawie z 18.7.1974 r. o funduszu alimentacyjnym (t.j. Dz.U. 
z 1991 r. Nr 45, poz. 200 ze zm.) i ustawie z 22.4.2005 r. o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 
Nr 86, poz. 732 ze zm.), próbę usystematyzowania przez ustawodawcę za-
gadnień związanych z administracyjnoprawną reglamentacją sfery obo-
wiązku alimentacyjnego. Komentowana ustawa wpisuje się w katalog 
regulacji materialnego prawa administracyjnego normujących sferę zabez-
pieczenia społecznego, uzasadnionego ryzykiem nieskutecznej egzekucji 
alimentów zasądzonych przez sąd powszechny.

Podstawowa uwaga, na którą zasługuje komentowana ustawa musi od-
nosić się do założenia, na jakim skonstruowano tę regulację. Prawodawca 
autorytarnie wypowiedział się, że przewidziane przez niego instrumenty 
dochodzenia należności alimentacyjnych zasądzonych przez sąd rodzinny 
zbyt często zawodzą. Częstotliwość i skala unikania realizacji obowiązku 
alimentacyjnego przez osoby do tego zobligowane wymagają odrębnej in-
terwencji państwa, ulokowanej poza postępowaniem egzekucyjnym prowa-
dzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego przez komornika 
sądowego. Zasadniczą funkcją alimentów jest stałe dostarczanie środków 
utrzymania wierzycielowi, więc nieuzyskanie tych należności przez osoby, 
które nie osiągają innych niż alimenty dochodów, w prosty sposób może 
prowadzić do zapaści finansowej rodziny, a w konsekwencji do ubóstwa. 
W celu przeciwdziałania temu zjawisku uchwalono ustawę o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów, która ma na celu łagodzenie skutków 
nielegalnej niealimentacji na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, nakazuje 
organom administracji publicznej podejmować władcze środki dyscyplino-
wania dłużnika alimentacyjnego, tak aby nakłonić go do wykonania obo-
wiązku bezskutecznie egzekwowanego dotychczas przez komornika są-
dowego. Po drugie, na wypadek gdyby i te zabiegi aktywizacyjne okazały 
się bezskuteczne, przewidziano dla wierzyciela alimentacyjnego zastępcze, 
„publiczne alimenty”. Organ w drodze decyzji udziela świadczenia odpo-
wiadającego wysokością zasądzonym alimentom i tym samym kredytuje 
należność, jaką powinien wierzyciel uzyskać w oznaczonym terminie od 
dłużnika. Po wykonaniu decyzji, ma obowiązek zwrotnego, regresowego 
dochodzenia należności wypłaconej wierzycielowi z funduszu alimentacyj-
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nego od niesumiennego dłużnika, jakkolwiek powiększonej już o należne 
organowi odsetki.

System świadczeń z funduszu alimentacyjnego zakłada samofinanso-
wanie się organów, które wypłacając świadczenia wierzycielom powin-
ny odzyskiwać od dłużników całkowite wydatki poczynione na rzecz 
uprawnionych. Praktyka stosowania prawa wskazuje jednak na niewydol-
ność systemu i – co za tym idzie – konieczność stałego zasilania środków 
udzielonych samorządowi terytorialnemu nowymi nakładami pieniężny-
mi, kompensującymi niedobór w należnościach bezpowrotnie utraconych 
wskutek naruszeń prawa, jakich dopuszczają się dłużnicy alimentacyjni.
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