
ZARZĄDZENIE NR 3/2015R. 
KIEROWNIKA  

GMINNEGO O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W POSTOMINIE  

z dnia 02 stycznia 2015r. 

w sprawie ustalenia Procedur postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie 

Na podstawie  §13 ust. 3 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie 
nadanego Uchwałą Rady Gminy XXXII/380/05 z 21 lutego 2005r.  

zarządzam co następuje: 

 § 1. Wprowadza się Procedury postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 02.01.2015 

 

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy 
  Społecznej w Postominie 
       Krystyna Ślebioda 



PROCEDURY POSTĘPOWAŃ WOBEC DŁUśNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

Podstawy prawne  
 
1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 
2012 poz. 1228 z późn. zm.),  
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, 
zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego( Dz. 
U. z 2010r., Nr 123, poz. 836 z późn. zm.)  
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie 
wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego 
dłuŜnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011r., nr 73, poz. 395),  
4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.),  
5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2012 poz. 1015 z późn. zm) 
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 
poz. 267 z późn. zm.)  
 
Słownik pojęć  
 
Ilekroć w procedurze mowa o :  
1) administracyjnym organie egzekucyjnym - oznacza to właściwy do prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny ustalony na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 
1015 z późn. zm);  
2) bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 
dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej naleŜności z tytułu zaległych i bieŜących 
zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uwaŜa się równieŜ niemoŜność 
wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłuŜnikowi alimentacyjnemu 
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:  
a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłuŜnika,  
b) braku moŜliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłuŜnika 
alimentacyjnego za granicą;  
3) dłuŜniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do alimentów na podstawie 
tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna;  
4) okresie świadczeniowym - oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku 
kalendarzowego;  
5) organie właściwym dłuŜnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłuŜnika alimentacyjnego;  
6) organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;  
7) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie 
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeŜeli egzekucja okazała 
się bezskuteczna.  



 

 Działania wobec dłuŜników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2012, poz. 1228, z 
późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłuŜnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłuŜnika alimentacyjnego. społecznej. 
 
Podjęcie działań wobec dłuŜnika alimentacyjnego następuje w przypadku: 

 - przyznania osobie uprawnionej prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

 - złoŜenia wniosku o podjęcie działań przez wierzyciela w przypadku bezskutecznej 
 egzekucji  

 - osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej. 

Procedura – sposób  załatwienia sprawy 

 a) wezwanie dłuŜnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego                      
i odebrania oświadczenia majątkowego – w terminie 1 miesiąca od złoŜenia wniosku o 
podjęcie działań wobec dłuŜnika lub przyznania świadczeń 
 
b) w przypadku gdy dłuŜnik alimentacyjny nie moŜe wywiązać się ze swoich zobowiązań                
z powodu braku zatrudnienia organ: 
- zobowiązuje dłuŜnika do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy 

- informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłuŜnika 
 
 W terminie 1 miesiąca od przeprowadzenia wywiadu 
 
c) w przypadku gdy dłuŜnik alimentacyjny uniemoŜliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego bądź odmówił: 
- złoŜenia oświadczenia majątkowego, 

- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, 

- bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia                             
i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, wykonywania prac społecznie uŜytecznych, prac interwencyjnych, robót 
publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, staŜu lub 
przygotowaniu zawodowym dorosłych organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania 
dłuŜnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 
  
 W terminie  2 miesięcy od odebrania wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu i 
odebrania oświadczenia majątkowego 
 
d) po wszczęciu postępowania organ wydaje decyzję  o uznaniu dłuŜnika za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych, nie wydaje się w/w decyzji w przypadku gdy dłuŜnik przez 
okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w kaŜdym miesiącu ze zobowiązań 
alimentacyjnych w kwocie nie niŜszej niŜ 50% kwoty bieŜąco ustalonych alimentów – w 
terminie 1 miesiąca po wszczęciu postępowania 



 
e) jeŜeli decyzja o uznaniu dłuŜnika za uchylającego się stała się ostateczna organ kieruje 
wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy, dołączając odpis tej decyzji oraz składa 
wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 –
Kodeks karny uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu gdy 
ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłuŜnik przez okres ostatnich 6 miesięcy 
wywiązywał się w kaŜdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niŜszej niŜ 
50% kwoty bieŜąco ustalonych alimentów lub nastąpi utrata statusu dłuŜnika alimentacyjnego 
- w terminie 2 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłuŜnika za uchylającego 
się od zobowiązań alimentacyjnych. 
 
Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego  w odniesieniu do dłuŜników alimentacyjnych 

 DłuŜnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
naleŜności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia 
następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. 
 
 Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po 
uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję 
administracyjną w sprawie zwrotu przez dłuŜnika alimentacyjnego naleŜności z tytułu 
otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
NaleŜności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1015 z późn. zm.). 
 
Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłuŜnikowi alimentacyjnemu: 

a) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
b) informację o wysokości zobowiązań dłuŜnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa 

z tytułu: 

• wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o 
postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 
Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) zaliczek alimentacyjnych, 

c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
decyzję w sprawie zwrotu przez dłuŜnika alimentacyjnego naleŜności z tytułu 
otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ 
właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację 
gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłuŜnika alimentacyjnego wynikających 
z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości 
za okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 

 



Alimentacja od zstępnych 

 W sytuacji zupełnego uchylania się dłuŜnika od alimentacji na rzecz uprawnionych, 
na podstawie art. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w sprawach o 
roszczenia alimentacyjne organ właściwy wierzyciela albo organ właściwy dłuŜnika moŜe 
wytoczyć powództwo na rzecz obywateli. 

  

 

 

 


