
Proponowane zmiany 
w alimentach



Druk UD392

- wypracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości

- aktualna wersja – z 8 stycznia 2019 r.

- w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów



Proponowane zmiany

- wprowadzenie pieczy naprzemiennej do Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego;

- wprowadzenie terminu wygaśnięcia świadczeń 
alimentacyjnych;

- wprowadzenie alimentów natychmiastowych;

- wprowadzenie nakazowego postępowania alimentacyjnego;

- wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego.



Proponowane zmiany

Wygaśnięcie alimentów

„Świadczenie alimentacyjne rodziców względem dziecka, 
które nie posiada orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, wynikające z orzeczenia sądu albo 
ugody zawartej przed sądem lub mediatorem wygasa z 
chwilą ukończenia przez dziecko 25 lat, chyba że ze 
względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których 
dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie 
sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży obowiązywanie 
świadczenia alimentacyjnego na dalszy okres”.



Proponowane zmiany

Kwota przeliczeniowa

ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w Monitorze 
Polskim do 30 listopada każdego roku, w oparciu o 
podwójną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
następny rok, podzieloną przez sumę liczby 2 i 
współczynnika dzietności, ogłaszanego przez Główny 
Urząd Statystyczny za rok poprzedni



Proponowane zmiany

Alimenty natychmiastowe

- 38% kwoty przeliczeniowej na jedno dziecko

- 34,5% na każde z dwojga wspólnych dzieci

- 31% na każde z trojga wspólnych dzieci

- 27,5% na każde z czworga wspólnych dzieci

- 24% na każde z pięciorga i więcej wspólnych dzieci



Proponowane zmiany

Alimenty natychmiastowe

- orzekane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym;

- pozew wnoszony na urzędowym formularzu, z wnioskiem o postępowanie 
nakazowe alimentacyjne, ze wskazaniem dowodów, ale bez ich załączania;

- pozew rozpoznawany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wniesienia, 
na posiedzeniu niejawnym;

- alimentacyjny nakaz zapłaty wykonalny po upływie terminu do 
zaspokojenia roszczenia; 

- jeśli nie wniesiono skutecznie zarzutów, alimentacyjny nakaz zapłaty ma 
skutki prawomocnego wyroku;



Proponowane zmiany

Alimenty natychmiastowe

- nie są orzekane, jeśli żądanie obejmuje okres przed wniesieniem pozwu albo 
dotyczy kwoty odmiennej od alimentów natychmiastowych – wówczas 
normalna droga sądowa, z rozprawą;

- nie są orzekane, jeśli wytoczono inne powództwo o alimenty;

- nakaz jest uchylany, jeśli nie można go doręczyć w kraju lub jeśli pozwany nie 
miał zdolności sądowej, procesowej albo reprezentanta;

- wykonanie nakazu może być wstrzymane na wniosek pozwanego w razie 
wniesienia zarzutów do nakazu;

- przysługują dziecku, które przed wejściem w życie ustawy nie wytoczyło 
powództwa o alimenty – przepis intertemporalny.



Proponowane zmiany

Alimenty

- mogą być określone także w ugodzie, będącej celem rodzinnego 
postępowania informacyjnego, poprzedzającego postępowanie o rozwód 
czy separację;

- brak zabezpieczenia w toku rodzinnego postępowania informacyjnego;

- w toku rodzinnego postępowania informacyjnego nie może być wszczęte 
odrębne postępowanie o alimenty oraz o zaspokojenie potrzeb rodziny, a 
wszczęte ulega z urzędu zawieszeniu co do świadczeń za okres od złożenia 
wniosku o rodzinne postępowanie informacyjne;

- nadal będą mogły być orzeczone w toku zwykłego (dotychczasowego) 
postępowania o alimenty lub o rozwód czy separację.



Dziękuję!


