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rodzice − dzieci

Obowiązek alimentacyjny to uzasadniony względami humanitarnymi i mo-
ralnymi obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby 
także środków wychowania osobom, które własnymi siłami i środkami nie 
są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb bytowych . Uprawnione 
do takiego wsparcia są zatem nie tylko dzieci, ale również inne osoby, które 
potrzebują pomocy w codziennym życiu . Obowiązek alimentacyjny wynika 
zazwyczaj z pokrewieństwa − obciąża bowiem przede wszystkim członków 
rodziny − ale może też wynikać z więzów prawnych, z którymi ustawodaw-
ca wiąże jego istnienie . Przepisy o obowiązku alimentacyjnym nie określają 
sposobu dostarczania uprawnionemu środków utrzymania i wychowania . 
Zazwyczaj, gdy pomiędzy osobą uprawnioną i zobowiązaną do alimentacji 
istnieje poza więzią prawną także więź emocjonalna, regułą jest dostarczanie 
tych środków w naturze, tzn . poprzez zapewnienie mieszkania, wyżywienia, 
odzieży, otaczanie osobistą opieką, załatwianie życiowych spraw, podejmo-
wanie czynności wychowawczych . Problem sposobu realizacji obowiązku 
alimentacyjnego pojawia się w sytuacji, gdy strony nie mogą się porozumieć, 
wskutek czego dochodzi do sporu sądowego . 

upraWniOny i zOBOWiĄzany

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy osobami może wynikać z:
•	 pokrewieństwa,
•	 powinowactwa, 
•	 małżeństwa, 
•	 przysposobienia,
•	 roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego .

Przesłanką powstania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem 
dzieci jest ich niesamodzielność . W przypadku innych uprawnionych prze-
słanką konieczną do powstania obowiązku jest pozostawanie w niedostatku 
(chodzi o sytuację, w której osoba nie może w pełni własnymi siłami, z wła-
snych środków zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb) .
Zasadą jest, że obowiązek alimentacyjny istnieje niezależnie od poprawności 
zachowywania się uprawnionego względem zobowiązanego, gdyż przepisy 
określające treść i zakres obowiązku alimentacyjnego nie przewidują − co 
do zasady − wyłączenia lub ograniczenia prawa do alimentów w wypadku 
nagannego postępowania uprawnionego względem zobowiązanego .

Do obowiązków rodziców należy dostarczanie dziecku środków utrzymania, 
jeżeli nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać . Dziecko może ocze-
kiwać, że będzie miało zapewniony − odpowiedni do wieku i uzdolnień − 
prawidłowy rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy . Wykonanie obowiąz-

 na tym 
kawałeczku 
jest troszkę 
jaśniejsza 
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ku alimentacyjnego może polegać w całości lub w części na osobistych stara-
niach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka . W takim wypadku świadcze-
nie alimentacyjne innych osób zobowiązanych (matki lub ojca) polega na po-
noszeniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania . Jeżeli 
jednak dochody z majątku dziecka, jak również dochody uzyskiwane przez 
nie z innych źródeł (np . pracy zarobkowej, stypendium czy renty rodzinnej) 
wystarczają na pokrycie wskazanych powyżej kosztów, rodzice − w takim 
zakresie − są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego .
Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców względem dziecka istnieje 
niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa, czy też jest dzieckiem 
pozamałżeńskim (w takim wypadku obowiązek alimentacyjny ojca powsta-
je z chwilą urodzenia się dziecka, a nie dopiero od daty jego uznania czy są-
dowego ustalenia ojcostwa) . 
Obowiązek alimentacyjny rodziców ustaje, gdy dziecko jest w stanie utrzy-
mać się samodzielnie . Okoliczność osiągnięcia przez dziecko pełnoletności 
nie ma tu zatem znaczenia . Oznacza to, że zdolność do samodzielnego utrzy-
mywania się dziecko może uzyskać zarówno wcześniej (przed ukończeniem 
18 roku życia), jak i później (po zakończeniu nauki, przyuczenia do zawo-
du) . Obowiązek rodziców dalszego dostarczania środków utrzymania ustaje 
w przypadku, gdy dziecko pełnoletnie, które jest już przygotowane do pracy, 
zaniedbuje studia, w tym z własnej winy nie zdaje we właściwym terminie 
egzaminów, a zwłaszcza powtarza lata studiów .
Jeżeli dziecko nie może osiągnąć zdolności do samodzielnego utrzymywa-
nia się z powodu niepełnosprawności lub nieuleczalnej choroby, obowiązek 
alimentacyjny rodziców trwa nadal w niezmienionym zakresie, niezależnie 
od wieku dziecka .
Zawarcie przez dziecko małżeństwa nie uchyla automatycznie obowiązku 
alimentacyjnego rodziców, jeżeli nie jest ono jeszcze w stanie utrzymać się 
samodzielnie; zmienia się jednak kolejność obowiązku alimentacyjnego − 
zobowiązanym w pierwszej kolejności staje się bowiem współmałżonek, do-
piero w dalszej kolejności zobowiązani są rodzice .
Jeżeli dziecko po usamodzielnieniu się popada w niedostatek, może żądać od 
rodziców pomocy, ale już nie w związku z brakiem samodzielności, ale z racji 
ubóstwa . Okoliczność ta jest o tyle ważna, że przysługiwać mu będą nieco 
inne uprawnienia . Rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego 
względem pełnoletniego dziecka ze względu na złą sytuację majątkową oraz 
z uwagi na roszczeniową postawę pełnoletniego dziecka, które nie przejawia 
zainteresowania samodzielnym utrzymywaniem się . 

Ojciec, który nie jest mężem matki, poza obowiązkami alimentacyjnymi 
omówionymi powyżej jest zobowiązany przyczynić się w rozmiarze odpo-
wiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i po-
rodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu . 

dziecko 
pozamałżeńskie
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Co istotne, matka może z ważnych powodów żądać udziału ojca w kosztach 
swego utrzymania przez czas dłuższy . Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka 
poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może żą-
dać, aby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat . Roszcze-
nia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się 
nieżywe, nie przysługują zaś w przypadku poronienia lub zabiegu przerwania 
ciąży . Warunkiem dochodzenia wskazanych roszczeń jest ustalenie ojcostwa .
Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, zostało uwiarygodnio-
ne (np . przez wykazanie faktu zażyłej i bliskiej znajomości z matką dziecka), 
matka może żądać, aby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka 
wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez 3 
miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze 
3 miesiące po porodzie . Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd . 
W przypadku, gdy ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie 
zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń 
majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem 
ustalenia ojcostwa . Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się 
nieżywe .

W przypadku, gdy rodzic nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich 
usprawiedliwionych potrzeb, w szczególności gdy nie dysponuje niezbędny-
mi środkami i nie może ich uzyskać ze względu na wiek czy stan zdrowia, 
jego dzieci (a w dalszej kolejności wnuki) zobowiązane są do dostarczania 
mu alimentów . Jeżeli rodzice mają kilkoro dzieci, wszystkie one zobowiąza-
ne są do alimentacji względem rodziców, stosownie do swoich możliwości . 
Gdy jedno z dzieci nie jest w stanie w ogóle pomagać rodzicom, cały ciężar 
alimentów rozkłada się na pozostałe dzieci . Zdarza się, że jedno z dzieci za-
pewnia rodzicom np . mieszkanie i opiekę; w tej sytuacji pozostałe dzieci po-
winny zaspokoić resztę usprawiedliwionych potrzeb .

Zgodnie z ogólną zasadą do dostarczania alimentów osobie potrzebującej zo-
bowiązani są w pierwszej kolejności zstępni, czyli dzieci, a następnie wnuki 
potrzebującego, jeżeli są samodzielne . Dopiero w dalszej kolejności obowią-
zek ten spoczywa na wstępnych, czyli rodzicach i w dalszej kolejności dziad-
kach . Jeżeli środków utrzymania nie może dostarczyć potrzebującemu żadna 
z powyżej wskazanych osób, zobowiązanie przechodzi na rodzeństwo .
Inne reguły obowiązują przy alimentowaniu niesamodzielnych dzieci, w tym 
przypadku bowiem w pierwszej kolejności zobowiązani są ich rodzice . Je-
żeli jednak z jakichś powodów nie są oni w stanie zaspokoić w całości bądź 
w części usprawiedliwionych potrzeb dziecka, obowiązek alimentacyjny 
przechodzi na dalszych krewnych, tzn . w pierwszej kolejności na dziadków . 
W sytuacji, gdy dziecko wymagające alimentacji posiada kilku dziadków, 
wszyscy oni są zobowiązani stosownie do swoich możliwości zarobkowych 
i majątkowych . Oznacza to, że jeżeli któryś z dziadków nie może spełnić obo-
wiązku alimentacyjnego w ogóle, obowiązek ten przechodzi na pozostałych 
dziadków .

dzieci − rodzice

krewni
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Jeżeli dziadkowie nie mogą dostarczyć niesamodzielnemu dziecku środków 
utrzymania, ponieważ nie żyją albo nie są w stanie uczynić zadość swemu 
obowiązkowi lub uzyskanie od nich potrzebnych uprawnionemu środków 
utrzymania na czas jest niemożliwe lub bardzo trudne, powstaje obowiązek 
alimentacyjny rodzeństwa .
Obowiązek alimentacyjny spoczywa zarówno na rodzeństwie rodzonym, jak 
i przyrodnim . 
Należy przy tym wskazać, że ewentualny konflikt interesów dorosłego rodzeń-
stwa, zwłaszcza w razie założenia własnej rodziny, złagodzony został przez re-
gułę, zgodnie z którą zobowiązane rodzeństwo może uchylić się od świadczeń 
alimentacyjnych na rzecz rodzeństwa uprawnionego, jeżeli są one połączone 
z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny .

Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od swojego ojczyma lub ma-
cochy, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego . Z kolei ojczym 
i macocha mają prawo domagać się od dziecka środków utrzymania, jeżeli 
przyczyniali się do wychowania i utrzymania dziecka oraz jeżeli jest to zgod-
ne z zasadami współżycia społecznego . 
Wskazane uprawnienia i obowiązki dotyczą zarówno dziecka rodzonego, jak 
i przysposobionego przez drugiego z małżonków .

Wskazane powyżej obowiązki w zakresie dostarczania środków utrzymania 
i zasady ich realizacji odnoszą się również − w przypadku przysposobienia 
pełnego i całkowitego − do obowiązków alimentacyjnych istniejących po-
między przysposabiającym a przysposobionym; zasada ta dotyczy również 
krewnych adoptującego . Zgodnie bowiem z przepisami przez przysposobie-
nie powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi .
Nieco inaczej jest w przypadku przysposobienia niepełnego − w takim wy-
padku obowiązek alimentacyjny względem adoptowanego dziecka obciąża 
adoptującego przed rodzonymi rodzicami i rodzeństwem dziecka . Z kolei 
obowiązek alimentacyjny przysposobionego dziecka względem jego rodzo-
nych rodziców i rodzeństwa obciąża go dopiero w ostatniej kolejności .
W każdym wypadku obowiązek powstaje z chwilą dokonania adopcji .

Zgodnie z ogólną zasadą małżonkowie są zobowiązani według swych sił 
i możliwości przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą przez 
swój związek założyli . Zaspokajanie potrzeb nie polega przy tym wyłącznie 
na dostarczaniu środków finansowych – może ono również w całości lub 
w części polegać na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we 
wspólnym gospodarstwie domowym . Jeżeli jeden z małżonków nie spełnia 
swojej powinności, drugi może dochodzić wypełnienia obowiązku na drodze 
sądowej . W takim wypadku, jeżeli roszczenie jest zasadne, sąd może zobo-
wiązać małżonka do płacenia stosownej kwoty na zaspokojenie potrzeb całej 

rodzeństwo

ojczym, macocha, 
pasierb

przysposobienie

małżonkowie
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rodziny, w tym także dzieci będących jej członkami . W takim wypadku dziec-
ko − co do zasady − nie będzie już miało podstaw do dochodzenia własnych 
roszczeń alimentacyjnych, chyba że wykazałoby, iż zasądzona przez sąd kwo-
ta na utrzymanie rodziny nie zaspokaja w pełni jego uzasadnionych potrzeb .
W przypadku rozwodu lub separacji małżonek, który nie został uznany za 
wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może 
żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie 
odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom 
zarobkowym drugiego małżonka . Małżonek niewinny, w sytuacji gdy rozwód 
lub separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, 
może żądać, aby sąd zobowiązał małżonka wyłącznie winnego rozkładu po-
życia do przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania uspra-
wiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby nie znajdował się 
w niedostatku . Obowiązek alimentacji rozwiedzionego małżonka wygasa: 
•	 w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa;
•	 z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, gdy zobowiązanym do alimenta-
cji jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkła-
du pożycia, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie 
uprawnionego, przedłuży okres alimentacji .

Takie same zasady dostarczania środków utrzymania obowiązują w przy-
padku unieważnienia małżeństwa, przy czym małżonek, który zawarł mał-
żeństwo w złej wierze (czyli mając świadomość istnienia przeszkód małżeń-
skich), traktowany jest jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego .

Osoba, która utrzymuje lub wychowuje uprawnionego do alimentów, choć 
nie ma takiego obowiązku, może żądać zwrotu poniesionych kosztów utrzy-
mania lub wychowania od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić . 
Podobnie jest w przypadku, gdy osoba taka co prawda jest zobowiązana do 
świadczeń alimentacyjnych, ale tylko z tego powodu, że uzyskanie na czas 
stosownych świadczeń od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolej-
ności jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami .
Jeżeli zatem to wnuki dostarczają środków utrzymania dziadkom, gdyż uzyska-
nie takich środków od rodziców jest połączone z nadmiernymi trudnościami, 
mogą domagać się od rodziców zwrotu tego, co świadczyły na rzecz dziadków . 
Podobnie będzie, gdy zobowiązanie do świadczeń alimentacyjnych ciąży na 
braciach lub siostrach uprawnionego, i tylko niektórzy zobowiązani wywiązują 
ze swojej powinności . W takim wypadku ci, którzy wspomagają uprawnionego 
do alimentów, mogą domagać się od niezaangażowanego rodzeństwa zwrotu 
części poniesionych kosztów . Małżonkowi, który wyłącznie łoży na utrzyma-
nie i wychowanie wspólnego dziecka, przysługuje względem współmałżonka 
roszczenie o zwrot odpowiedniej części poniesionych kosztów, niezależnie 
od tego, z jakich źródeł czerpał środki na zaspokojenie potrzeb dziecka . Z ko-
lei  rodzice dziecka, na których w pierwszej kolejności ciąży obowiązek jego 
utrzymania i wychowania, nie mogą w drodze regresu żądać od dziadków tego 
dziecka zwrotu spełnionych przez siebie świadczeń alimentacyjnych .

roszczenie  
zwrotne
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Gdy osoba zobowiązana w tej samej lub dalszej kolejności dostarcza upraw-
nionemu do alimentacji środków utrzymania lub wychowania zamiast zo-
bowiązanego, chociaż uzyskanie od niego tych środków na czas jest możli-
we, i to bez nadmiernego utrudnienia, wspomniana osoba może żądać od 
zobowiązanego zwrotu spełnionych świadczeń, ponieważ w ogóle nie była 
zobowiązana do ich spełnienia . 
Co jednak istotne, gdy osoba żądająca zwrotu dostarczyła uprawnionemu 
środków utrzymania w rozmiarze przekraczającym możliwości zarobkowe 
i majątkowe zobowiązanego do alimentacji, to przysługuje jej względem zo-
bowiązanego roszczenie regresowe nie w takim zakresie, w jakim rzeczy-
wiście świadczyła, lecz w zakresie odpowiadającym rzeczywistym możliwo-
ściom zarobkowym i majątkowym tego zobowiązanego .
Do dochodzenia roszczenia zwrotnego nie jest konieczne uprzednie stwier-
dzenie w orzeczeniu sądowym lub umowie obowiązku alimentacyjnego 
i jego zakresu . Przesłanką powstania tego roszczenia jest sam fakt dostarcze-
nia uprawnionemu świadczeń alimentacyjnych obciążających zobowiązane-
go do alimentacji . W razie braku takiego stwierdzenia stosownych ustaleń 
dokonuje sąd w procesie o zwrot spełnionych świadczeń .
Roszczenie regresowe przedawnia się z upływem 3 lat .

rODzaje WSparCia

Obowiązek alimentacyjny obejmuje dostarczanie uprawnionemu środków 
utrzymania umożliwiających zaspokajanie bieżących potrzeb konsump-
cyjnych, takich jak: wyżywienie, ubranie, koszty mieszkania, nauki, wypo-
czynku, leczenia, opieki czy rehabilitacji, oraz − jeżeli jest taka potrzeba − 
środków wychowania, które mają przyczyniać się do rozwoju fizycznego, 
umysłowego i emocjonalnego uprawnionego . 
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowią-
zanego .
W przypadku powstania pomiędzy uprawnionym i zobowiązanym do ali-
mentacji sporu sądowego nie jest wykluczone zasądzenie na rzecz upraw-
nionego świadczeń alimentacyjnych w naturze, jednakże z uwagi na po-
ważne trudności w przymusowym wykonaniu tak określonego obowiązku 
regułą jest zasądzanie alimentów w odpowiednich kwotach pieniężnych . 
Wybór formy powinien odpowiadać celowi, jakiemu obowiązek ten ma słu-
żyć, i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku .
Najbardziej rozpowszechnione jest dostarczanie alimentów w gotówce, 
w ratach miesięcznych, które określane są kwotowo lub − rzadziej − jako 
ułamek (procent) od dochodów zobowiązanego .
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W przypadku, gdy jeden z rodziców jest zobowiązany do płacenia alimentów 
na rzecz dziecka, do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności alimenty pła-
cone są albo do rąk drugiego z rodziców, albo w inny sposób określony przez 
sąd w wyroku (np . część kwoty może być płacona bezpośrednio na szkołę 
czy zajęcia dodatkowe) . Alimenty wypłacane są bezpośrednio dziecku po 
ukończeniu przez nie 18 roku życia .
Płatność świadczeń zasądzonych w związku z roszczeniem matki dziecka 
pozamałżeńskiego jest uzależniona od treści zgłoszonego roszczenia . Je-
żeli zgłoszono tylko roszczenie o pokrycie wydatków i strat pozostających 
w związku z porodem i ciążą, sąd może zasądzić jednorazową kwotę pie-
niężną . Jeżeli chodzi o pokrycie kosztów trzymiesięcznego utrzymania mat-
ki, kwota ta może zostać określona w miesięcznych ratach .

przeD SĄDem

Osoba uprawniona do alimentów może dochodzić swoich praw przed są-
dem . Co do zasady roszczenia takie dochodzone są w procesie . Pozew o ali-
menty, w tym także o ich podwyższenie lub obniżenie czy też o uznanie, że 
obowiązek alimentacyjny ustał, bez względu na wartość przedmiotu sporu 
należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego właściwe-
go ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (osoby zobowiązanej do 
płacenia alimentów) lub osoby uprawnionej . Powództwo o ustalenie ojco-
stwa i związane z tym roszczenia można również wytoczyć przed sądem re-
jonowym właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca 
zamieszkania osoby uprawnionej .
Roszczenia alimentacyjne mogą być dochodzone samodzielnie (co jest za-
sadą) lub łącznie z innymi żądaniami (w przypadku orzekania rozwodu, se-
paracji, unieważnienia małżeństwa, rozwiązania przysposobienia), a także 
na zasadzie wyłączności w procesie o ustalenie ojcostwa, chyba że dziecko 
urodziło się nieżywe .
Należy zaznaczyć, że osoba uprawniona może potwierdzić istnienie swoich 
praw poprzez zawarcie przed sądem bądź przed mediatorem ugody z oso-
bą uchylającą się od płacenia alimentów . Taka ugoda po jej zatwierdzeniu 
przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd jej wykonalności ma moc prawną 
na równi z wyrokiem sądu .

Jeżeli uprawnione do alimentów jest małoletnie dziecko, o tym, kto może 
je reprezentować w procesie, decyduje okoliczność gdzie i z kim dziecko 
mieszka oraz czy i który z rodziców, jak również w jakim zakresie, posiada 
władzę rodzicelską . (nie w każdym zatem wypadku reprezentantem może 
być rodzic dziecka) . 
Pełnomocnikiem dziecka może być nie tylko radca prawny czy adwokat, ale 
również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecz-
nej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej 
mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie .

reprezentacja
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Ustalając wysokość świadczenia, sąd bierze pod uwagę realne potrzeby 
dziecka, odnosząc je do średniego poziomu życia w Polsce (sąd zazwyczaj 
prosi o przedstawienie rzeczywistych miesięcznych wydatków na dziecko) . 
W przypadku rodziców zarabiających powyżej średniej krajowej wysokość 
uzyskiwanych przez nich dochodów nie ma decydującego wpływu na wy-
sokość zasądzanych alimentów − przyjmuje się, że uzasadnione potrzeby 
dziecka nie ulegają zmianie pomimo wzrostu dochodów któregoś z rodzi-
ców . Sąd co do zasady odrzuca jako nieuzasadnione świadczenia ponad-
standardowe, takie jak prywatna szkoła, kosztowne zajęcia pozalekcyjne, 
drogie markowe ubrania czy sprzęt elektroniczny, chyba że obie strony zgo-
dzą się na nie .
Przyjmuje się, że poziom alimentów na wszystkie dzieci powinien być z za-
sady równy − każde z rodzeństwa otrzyma w praktyce identyczną kwotę, 
chyba że zdaniem sądu okoliczności uzasadniają inne rozstrzygnięcie (np . 
gdy jedno z dzieci wymaga kosztownej opieki medycznej) .

Zasądzając alimenty, sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor 
natychmiastowej wykonalności co do rat płatnych po dniu wniesienia po-
wództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące .

Wyrok zasądzający alimenty (jak również ugoda zatwierdzona przez sąd) 
opatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, co oznacza, 
że jeżeli zobowiązany uchyla się od płacenia alimentów, może zostać wobec 
niego wszczęte postępowanie egzekucyjne . 
Przy wyborze komornika nie obowiązuje rejonizacja . Osoba uprawniona 
do otrzymywania alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy może skiero-
wać wniosek o wszczęcie egzekucji bądź do komornika sądu właściwego ze 
względu na swoje miejsce zamieszkania, bądź do komornika sądu ogólnej 
właściwości dłużnika (czyli właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, 
a w jego braku z uwagi na miejsce pobytu zobowiązanego do alimentacji) . 
Nie ma jednak przeciwwskazań, aby zwrócić się do komornika spoza wska-
zanych powyżej rewirów .
We wniosku o wszczęcie egzekucji osoba domagająca się zapłaty nie musi 
wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja 
ma być prowadzona . Komornik z urzędu przeprowadza dochodzenie w celu 
ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamiesz-
kania . W razie potrzeby komornik może zwrócić się o pomoc do Policji . 
Komornik może zwrócić się do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia ma-
jątku . Ponadto jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w ra-
zie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyj-
nych nie może tłumaczyć się tym, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie 
z góry, ani tym, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodze-

ustalanie 
wysokości 

świadczenia

rygor 
natychmiastowej 

wykonalności

egzekucja
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niem niższym od przeciętnego, albo że dłużnik jest również jej dłużnikiem 
i pracuje w ramach spłaty długu . 
Wskazane powyżej czynności komornik powinien przeprowadzać okreso-
wo, w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy .

W każdej sprawie cywilnej, w tym również w sprawie dotyczącej alimentów, 
możliwe jest żądanie udzielenia zabezpieczenia − zarówno przed wszczę-
ciem postępowania, jak i w jego toku . W sprawach o alimenty zabezpieczenie 
może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu 
jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej . Należy jednak pa-
miętać, że sąd udziela zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych wyłącznie 
na wniosek uprawnionego . 
Sposób zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych sprawia, że w rzeczywi-
stości wykonanie zabezpieczenia nie różni się od egzekucji świadczeń ali-
mentacyjnych, zatem mają do niego zastosowanie przepisy o egzekucji tych 
świadczeń .
W przypadku roszczeń matki skierowanych do ojca nienarodzonego dziecka, 
który nie jest jej mężem, a dotyczących przyczynienia się do pokrycia wydat-
ków związanych z ciążą, porodem oraz utrzymaniem jej i jej dziecka przez 
kilka miesięcy w okresie porodu, sąd może zabezpieczyć przyszłe roszczenia 
alimentacyjne poprzez zobowiązanie ojca do wyłożenia odpowiedniej sumy 
na wskazane koszty . Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wy-
padku 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka . W postanowieniu o zabez-
pieczeniu sąd określa oddzielnie kwoty zabezpieczone na rzecz matki i od-
dzielnie na rzecz dziecka . Termin płatności kwot dla matki określa się datą 
ściśle oznaczoną, która nie musi być powiązana z datą urodzenia dziecka . 
Termin płatności kwot dla dziecka określa się datą urodzenia dziecka .

ŚWiaDCzenia z FunDuSzu 

Fundusz alimentacyjny ma za zadanie wspierać środkami finansowymi po-
chodzącymi z budżetu państwa osoby uprawnione do alimentów od rodzi-
ca na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd, które pomimo prowadzonej egzekucji nie mogą uzyskać stosow-
nych świadczeń od zobowiązanego . Jeżeli zatem dziecko ma zasądzone ali-
menty, tzn . przyznano je w wyroku lub ugodzie, a zobowiązany do płacenia 
rodzic nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, można zwrócić się do gmi-
ny właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o wypłatę stosow-
nego świadczenia .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: 
•	 do ukończenia przez nią 18 roku życia albo 
•	 do ukończenia przez nią �5 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole 
wyższej, albo 

zabezpieczenie

uprawnieni
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•	 bezterminowo − w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności
− jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
7�5 zł .

Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dziecko, które 
ma zasądzone alimenty, nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie . 
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje dzieciom wy-
chowywanym przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje 
w nieformalnym związku oraz w przypadku, gdy współmałżonek nie płaci 
zasądzonych alimentów . 
Jeżeli osoba uprawniona otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego, 
nie wolno ani jej, ani jej przedstawicielowi ustawowemu pobierać alimentów 
bezpośrednio od zobowiązanego do ich wypłaty rodzica . Naruszenie tego zakazu 
skutkować będzie koniecznością zwrotu organowi wypłaconych świadczeń wraz 
z odsetkami . W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, komornik przekazuje wyegzekwowane od dłużnika 
kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi, który dokonuje wypłaty, do wy-
sokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami .

Z bezskutecznością egzekucji mamy do czynienia w sytuacji, gdy w okresie 
ostatnich � miesięcy nie wyegzekwowano od obowiązanego pełnej należno-
ści z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych . Za bezsku-
teczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia 
egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywające-
mu poza granicami Polski, w szczególności z powodu:
•	 braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wyko-
nania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
•	 braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamiesz-
kania dłużnika alimentacyjnego za granicą .

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona lub jej przed-
stawiciel ustawowy może złożyć do urzędu miasta lub gminy właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej wniosek o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłatę . Jeżeli osoba nie ma miej-
sca zamieszkania, postępowanie wszczyna organ gminy lub miasta właści-
wy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu . Do wniosku dołącza się 
w takim wypadku dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie 
lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu .
Oprócz tego do wniosku należy dołączyć:
•	 uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubie-
gającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, tzn . dowodu osobistego, 
paszportu (oryginał do wglądu),

bezskuteczność 
egzekucji

wniosek
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•	 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
•	 zaświadczenie komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji za ostat-
nie � miesiące lub − w przypadku gdy dłużnik przebywa za granicą − informację 
sądu albo zagranicznej instytucji egzekucyjnej potwierdzającą bezskuteczność 
egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji; 
•	 w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo 
otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie są-
dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, zaświadczenie komornika 
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także 
o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu 
lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo 
o niepodjęciu tych czynności,
•	 zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 
poprzedni okres świadczeniowy,
•	 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu, zasądzającego alimenty 
na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody 
zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną (oryginał do wglądu),
•	 kopię odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację,
•	 zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowe-
go lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych (uzyskanym w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres świadczeniowy) każdego członka rodziny, zawierające 
informacje o wysokości dochodu,  składek na ubezpieczenia społeczne odli-
czonych od dochodu oraz  należnego podatku,
•	 oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepi-
sów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
•	 oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
•	 zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające infor-
mację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres świadczeniowy,
•	 kopię zaświadczenia właściwego organu gminy, nakazu płatniczego albo 
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres świadczeniowy (oryginał do wglądu),
•	 kopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdu-
jącego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na pod-
stawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku 
z pobieraniem renty strukturalnej (oryginał do wglądu),
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•	 kopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego w przypadku wnie-
sienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię 
produkcyjną (oryginał do wglądu),
•	 kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wyso-
kość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wy-
rokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (orygi-
nał do wglądu),
•	 kopię dokumentów określających datę utraty dochodu oraz miesięczną 
wysokość utraconego dochodu (oryginały do wglądu),
•	 kopię dokumentów określających wysokość dochodu uzyskanego przez 
członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przy-
padku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy (oryginały do wglądu),
•	 kopię dokumentów określających wysokość uzyskanego dochodu z mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przy-
padku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy (oryginały do wglądu),
•	 w przypadku cudzoziemca – kopię karty pobytu (oryginał do wglądu),
•	 zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły 
wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,
•	 zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie,
•	 w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna 
prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego 
dla osoby uprawnionej,
•	 kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku 
posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną (oryginał do wglą-
du),
•	 upoważnienie pełnoletniej osoby uprawnionej do reprezentowania jej 
przez wnioskodawcę; upoważnienie składa się na druku urzędowym osobi-
ście przez osobę uprawnioną w obecności pracownika organu .

Składane przez wnioskodawcę oświadczenia muszą być zaopatrzone 
w klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności kar-
nej za złożenie fałszywego oświadczenia”, co rodzi odpowiedzialność karną 
oświadczeniodawcy za składanie fałszywych zeznań .
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym doku-
mentem niż wymienione powyżej, urząd może zażądać dołączenia takiego 
dokumentu .
Jeżeli wniosek jest wypełniony nieprawidłowo lub brakuje jakichś doku-
mentów, organ wzywa osobę uprawnioną do uzupełnienia braków w ter-
minie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni . Niedopełnienie 
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formalności w wyznaczonym czasie powoduje pozostawienie wniosku bez 
rozpoznania .

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nabywa się od miesiąca 
złożenia wniosku . Oznacza to, że jeżeli przykładowo w miesiącu styczniu ko-
mornik stwierdzi bezskuteczność egzekucji i w tym samym miesiącu złożony 
zostanie wniosek wraz z kompletem dokumentów, wypłata świadczenia roz-
pocznie się od tego właśnie miesiąca . 
Świadczenia przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od paź-
dziernika do września następnego roku, co oznacza, że w celu otrzymywa-
nia świadczenia w kolejnym okresie świadczeniowym należy złożyć nowy 
wniosek o świadczenie wraz z niezbędnymi dokumentami . Nie ma potrzeby 
przedkładania za każdym razem wszystkich dokumentów, które były skła-
dane wraz z pierwszym wnioskiem . Zawsze obowiązkowo należy dołączać  
uzyskane od komornika zaświadczenie potwierdzające, że dłużnik nadal 
uchyla się od płacenia alimentów, zaświadczenie o dochodach rodziny, czy też 
− w przypadku dziecka pełnoletniego − zaświadczenie o kontynuacji nauki . 
Wniosek na nowy okres świadczeniowy można składać od początku sierpnia 
każdego roku . Komplet dokumentów warto dostarczyć do urzędu do końca 
tego miesiąca, bowiem wówczas wypłata świadczeń rozpocznie się od paź-
dziernika . Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony we wrześniu lub paździer-
niku, wypłata za pierwszy miesiąc okresu świadczeniowego nastąpi dopiero 
w listopadzie .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są co miesiąc . Przysłu-
gują one w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej 
niż 500 zł . Oznacza to, że jeżeli sąd zasądził alimenty w wysokości 400 zł, 
wnioskodawca otrzyma z funduszu właśnie taką kwotę; jeżeli zasądzone 
zostały alimenty w wysokości 800 zł, z funduszu zostanie wypłacone świad-
czenie w wysokości 500 zł .
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba 
uprawniona:
•	 została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
lub w pieczy zastępczej;
•	 zawarła związek małżeński .

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właści-
wemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel 
ustawowy marnotrawią wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadcze-
nia w całości lub w części w formie rzeczowej .

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się, jeżeli osoba 
uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przy-
znanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

okres  
świadczeniowy

forma pomocy

wstrzymanie 
wypłaty
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• odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyja-
śnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń;
• odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyj-
ne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili infor-
macji nieprawdziwych;
• nie podejmują świadczeń przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe .

Osoba zobowiązania do płacenia alimentów na podstawie tytułu wykonaw-
czego, która uchyla się od swoich obowiązków i przeciwko której egzekucja 
okazała się bezskuteczna, jest dłużnikiem alimentacyjnym . Fakt, że dziecko, 
na którego utrzymanie dłużnik miał płacić alimenty, otrzymuje świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania . Dłuż-
nik musi bowiem zwrócić organowi, który dokonywał wypłaty świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, wszelkie należności, na które składają się kwo-
ty wypłaconych świadczeń powiększone o ustawowe odsetki . Należności 
podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej .

Skutki niepłaCenia alimentÓW

Uporczywe uchylanie się od ustawowego obowiązku łożenia na utrzymanie 
osoby do tego uprawnionej jest zagrożone sankcją karną . Zgodnie z przepi-
sami kodeksu karnego sąd może orzec wobec sprawcy karę grzywny, ograni-
czenia wolności lub pozbawienia wolności do lat � .
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej 
lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego .
Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo 
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów, ściganie odbywa się z urzędu .
W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik 
z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika 
do rejestru dłużników niewypłacalnych . 

podstawa prawna:
1 . Ustawa z dnia �5 lutego 1�64 r . − Kodeks rodzinny i opiekuńczy − tekst jedn .: 

Dz . U . z �01� r ., poz . 788;
� . Ustawa z dnia 17 listopada 1�64 r . – Kodeks postępowania cywilnego – Dz . U . 

Nr 43, poz . ��6 z późn . zm .;
3 . Ustawa z dnia 7 września �007 r . − o pomocy osobom uprawnionym do alimen-

tów − tekst jedn .: Dz . U . z �00� r . Nr 1, poz . 7 z późn . zm .;
4 . Ustawa z dnia 6 czerwca 1��7 r . − Kodeks karny − Dz . U . Nr 88, poz . 553 z późn . zm .;
5 . Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca �010 r . w 

sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzo-
rów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego − Dz . U . Nr 1�3, poz . 836 z późn . zm .

dłużnik


