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PrzedmowaPrzedmowaUchwalenie ustawy z 22.4.2005 r. o postêpowaniu wobec d³u¿ników ali-

mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.)

by³o wynikiem zniesienia zadañ organów rentowych zwi¹zanych z przy-

znawaniem i wyp³at¹ œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Z wyj¹tkiem

tymczasowego rozwi¹zania w ramach systemu œwiadczeñ rodzinnych,

przepisy prawa od 1.5.2004 r. nie przewidywa³y jakichkolwiek publicz-

nych uprawnieñ alimentacyjnych.

Nowa regulacja w znacznie wierniejszy sposób odpowiada wspó³czes-

nym konstytucyjnym wymogom wynikaj¹cym ze spo³ecznej funkcji rodzi-

ny i obowi¹zków osób, które rodzinê za³o¿y³y. Systematyka oraz treœæ

unormowañ komentowanej ustawy wskazuj¹, ¿e prawodawca powróci³ do

za³o¿enia, i¿ obowi¹zek alimentacyjny jest w pierwszej kolejnoœci indywi-

dualnym, cywilnym ciê¿arem cz³onka rodziny. Cz³onek rodziny nie mo¿e

byæ, co do zasady, wyrêczany w tym zakresie przez organy w³adzy

publicznej. Dbaj¹c o w³asne interesy, nie mo¿e zak³adaæ, ¿e wspó³utrzy-

mywaniem za³o¿onej przez niego rodziny zajmie siê Pañstwo. Zadania

organów administracji publicznej w pierwszym rzêdzie polegaæ maj¹ na

d¹¿eniu do przywrócenia zachwianych relacji alimentacyjnych, a dopiero

bezskutecznoœæ zmierzaj¹cych do tego œrodków prawnych, na zasadzie

wyj¹tku, uprawnia osobê oczekuj¹c¹ œwiadczenia alimentacyjnego, do

publicznoprawnego zamiennika. Publicznoprawne œwiadczenie alimenta-

cyjne jest ponadto œwiadczeniem warunkowym i zwrotnym. Jego realiza-

cja przez w³aœciwy organ nie zmniejsza alimentacyjnej odpowiedzialno-

œci d³u¿nika; przekszta³ca j¹ tylko w odpowiedzialnoœæ o charakterze

publicznym.

Wprowadzenie postêpowania wobec d³u¿nika alimentacyjnego spowo-

dowa³o, ¿e rol¹ organów Pañstwa oraz gminy, w pierwszym rzêdzie sta³a

siê pomoc w przezwyciê¿eniu niepomyœlnoœci ¿yciowych, które w nieza-

winiony przez d³u¿nika sposób spowodowa³y materialn¹ i opiekuñcz¹ za-

paœæ rodziny. Rol¹ wójta, burmistrza i prezydenta miasta sta³a siê pomoc

w uzyskaniu przez nieporadnego d³u¿nika zatrudnienia przy wspó³dzia³aniu

z powiatowym urzêdem pracy. Celowe unikanie realizacji prywatnopraw-

nego obowi¹zku alimentacyjnego umo¿liwi³o organom gminy stosowanie

szeregu œrodków dyscyplinuj¹cych o charakterze administracyjnym, cy-
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wilnym oraz karnym. Wójt sta³ siê uprawniony do inicjowania œrodków

nadzoru s³u¿bowego nad komornikiem s¹dowym w celu maksymalizacji

skutecznoœci egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych, a tak¿e do cofania

d³u¿nikowi niektórych uprawnieñ o charakterze administracyjnym, w tym

korzystania z prawa jazdy. Obok administracyjnych œrodków dyscypli-

nuj¹cych d³u¿nika oraz organ egzekucyjny, wójt korzysta z uprawnieñ

prokuratora. Uprawnienia te ma obowi¹zek wykorzystywaæ dochodz¹c

w procesie cywilnym œwiadczeñ alimentacyjnych od cz³onków rodziny zo-

bowi¹zanych do alimentacji w dalszej kolejnoœci, a wiêc z pominiêciem

nierzetelnego d³u¿nika alimentacyjnego. Na wypadek uporczywego unika-

nia przez d³u¿nika realizacji zobowi¹zania alimentacyjnego, wójt zosta³

wyposa¿ony w œrodki umo¿liwiaj¹ce wszczêcie przeciwko d³u¿nikowi po-

stêpowania karnego.

Dopiero trwaj¹ca przez oznaczony czas bezskutecznoœæ œrodków przy-

muszaj¹cych d³u¿nika do wykonania obowi¹zku alimentacyjnego upraw-

nia organ gminy do uwzglêdnienia podania wierzyciela o przyznanie pub-

licznego œwiadczenia alimentacyjnego – zaliczki. Œwiadczenie tego typu

nie jest ani œwiadczeniem z zakresu ubezpieczenia spo³ecznego, ani te¿

z zakresu pomocy spo³ecznej. Jest zabezpieczeniowym zamiennikiem pry-

watnoprawnego œwiadczenia alimentacyjnego, kredytuj¹cym w tymczaso-

wy sposób rodzinê, której wysokoœæ dochodów nie wystarcza na zaspoko-

jenie podstawowych potrzeb bytowych. Zasady przyznawania zaliczki

alimentacyjnej stworzy³y od 1.6.2005 r. nowy model administracyjnej

sprawy alimentacyjnej. Postêpowanie administracyjne w tych sprawach

przebiega przez tok instancji, a rozstrzygniêcia podlegaj¹ kontroli s¹dów

administracyjnych. Odst¹piono tym samym od w³aœciwego dla spraw z za-

kresu ubezpieczenia spo³ecznego, jednoinstancyjnego postêpowania przed

organem rentowym i trybu odwo³awczego przenosz¹cego sprawê admini-

stracyjn¹ na drogê procesu cywilnego.

Doboru kierunków badañ nad komentowan¹ ustaw¹ dokonano ze wzglê-

du na kryterium roli wójta, który jako organ administracji publicznej wy-

konuje w³adcze oraz organizatorskie zadania przywracaj¹ce legalny kszta³t

stosunkom z zakresu prawa rodzinnego.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do urzêdników sa-

morz¹dowych realizuj¹cych w jednostkach organów samorz¹du gminnego

(urzêdach gmin, miast i oœrodkach pomocy spo³ecznej) zadania orzecz-

nicze z zakresu zaliczek alimentacyjnych i œrodków dyscyplinuj¹cych

d³u¿ników alimentacyjnych. Zamieszczona w nim obszerna analiza aspek-

tów postêpowania odwo³awczego oraz s¹dowoadministracyjnego, mo¿e
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byæ pomocna w pracy orzeczniczej organów drugiej instancji i s¹dów

administracyjnych, kontroluj¹cych legalnoœæ rozstrzygniêæ w administra-

cyjnych sprawach alimentacyjnych. Niezale¿nie od tego, Komentarz mo¿e

s³u¿yæ tak¿e osobom, które z racji swojej sytuacji rodzinnej i bytowej, wy-

magaj¹ pomocy publicznej.

Warszawa, maj 2007 r. Wojciech Maciejko
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