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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

wnosi o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy

o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

upoważniony jest senator Antoni Szymański.

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Art. 1

W ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz

zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych do świadczenia

alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest

bezskuteczna.";

2) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na

podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna;";

3) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy osoba uprawniona wychowywana jest przez osobę pozostającą

w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych na rzecz

osoby uprawnionej do składu rodziny wlicza się oboje małżonków. Ustalając dochód

rodziny do dochodu wlicza się dochody obojga małżonków, z wyłączeniem alimentów

płaconych przez małżonka na rzecz osoby uprawnionej.";

4) uchyla się art. 29.

Art. 2

Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego, którego egzekucja jest bezskuteczna,

otrzymująca do dnia wejścia w życie ustawy zaliczkę alimentacyjną na podstawie art. 29 ustawy

z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce

alimentacyjnej, w brzmieniu dotychczasowym zachowuje prawo do zaliczki do zakończenia 12

miesięcznego okresu jej pobierania, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie.

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.



UZASADNIENIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych

oraz zaliczce alimentacyjnej zmierza do usunięcia rozwiązań blokujących możliwość

skorzystania z zaliczki alimentacyjnej na dzieci wychowywane w związkach małżeńskich.

Obecne rozwiązania prawne powodują, że mimo posiadania tytułu wykonawczego,

którego egzekucja jest bezskuteczna oraz spełnienia kryterium dochodowego, na dzieci z rodzin

pełnych nie może być przyznana zaliczka alimentacyjna. Oznacza to dyskryminację tych dzieci

i ich nierówne traktowanie w porównaniu z dziećmi wychowywanymi przez samotnych

rodziców. Tego rodzaju nierówne traktowanie jest sprzeczne z konstytucją, co stwierdził

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu dotyczącym ustawy o świadczeniach rodzinnych (wyrok

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. sygn. akt K 16/04).

Obecne rozwiązania prawne poprzez dyskryminowanie dzieci wychowywanych przez

małżeństwa skłaniają do niezawierania małżeństw oraz ich rozwiązywania przez rozwód lub

separację, co jest wybitnie niekorzystne dla dzieci i szkodliwe społecznie. Stanowi to

naruszenie konstytucyjnych norm poszanowania rodziny małżeństwa i praw dziecka.

Projektowana nowelizacja spowoduje koszty budżetowe.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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