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Jako Rzecznik Praw Dziecka oraz R zecznik Praw O byw atelskich w 2016 r. 

podjęliśm y w spólną inicjatyw ę m ającą na celu popraw ę sytuacji dzieci niealim entow anych 

przez osoby to tego zobow iązane. Jest to w ciąż nierozw iązany i znaczący problem  społeczny 

-  szacow any poziom  zadłużenia z tytułu niew yw iązyw ania się z obow iązków  

alim entacyjnych wobec dzieci wynosi około 10 mld zł, a liczba rodziców , którzy nie płacą 

na sw oje dzieci, to około 300 tys. osób.

W celu w ypracow ania propozycji działań w  tym  zakresie, w w yniku naszej 

w spółpracy, w lutym 2016 r. pow ołany został Zespół do spraw Alim entów . 

Jego interdyscyplinarny skład, obejm ujący m.in. kom orników , adw okatów , sędziów, 

przedstaw icieli św iata nauki oraz organizacji pozarządow ych, pozw ala na kom pleksow ą 

analizę zagadnienia. W śród w ypracow anych w tym  gronie postulatów znajduje 

się m.in. wskazanie, że przeprow adzenie odpow iednio przygotow anej, szerokiej kam panii 

społecznej nakierow anej na uśw iadom ienie problem u i zm obilizow anie dłużników  

alim entacyjnych do regulow ania zobow iązań wobec w łasnych dzieci, jes t niezbędne. 

O siągnięcie celu kam panii poprzez uzyskanie pożądanych zachow ań u dłużników 

przyniosłoby korzyść głów nie dla dzieci, ale także dla Państw a jako  gw aranta realizacji



obow iązku alim entacyjnego. W opinii ekspertów  wchodzących v\ skład Zespołu, a także 

na podstaw ie analizy otrzym yw anych przez nas skarg, m ożna stw ierdzić, że znaczącym i 

barieram i w realizacji uprawnienia dzieci do alim entów  m ogą być powszechne przekonanie

0 społecznym  przyzw oleniu na ich niepłacenie oraz niski poziom  odpowiedzialności osób 

zobow iązanych do alim entacji.

Poprawę sytuacji dzieci, których rodzice nie w yw iązują się z obowiązku 

alim entacyjnego m ożna uzyskać nie tylko w prow adzając odpow iednie uregulow ania prawne, 

ale przede w szystkim  poprzez działania edukacyjne. Skuteczna, ogólnopolska kampania 

społeczna pow inna być -  w naszej ocenie -  nakierow ana na zm ianę postaw. W ażne jest 

uśw iadom ienie obyw atelom , że alim enty należy płacić dla dobra dziecka, a niew yw iązyw anie 

się z tego obow iązku to form a przem ocy ekonom icznej wobec dziecka i jego opiekuna.

N iezw ykle istotne jest podkreślanie, że oboje rodzice w  rów nym  stopniu 

są zobow iązani do zapew nienia dziecku w łaściw ej opieki i zaspokajania jego  potrzeb. 

K luczow e jes t nie tylko w łaściw e przygotow anie treści kam panii, ale także jej m ożliw ie 

najszerszy zasięg. Efektyw na kam pania pow inna mieć zatem  charakter ogólnopolski, przy 

zastosow aniu różnych m ożliwości oddziaływ ania na odbiorcę -  zarów no tradycyjnych 

kanałów  kom unikacji, jak  prasa i spoty radiow e, czy telew izyjne i billboardy, 

jak  i w ykorzystujących nowe technologie, w  tym  m edia społecznościow e.

Z postulatem  organizacji takiej kam panii społecznej zw róciliśm y się w  2016 r. 

do M inistra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej. Z satysfakcją odnotow aliśm y, że pod 

koniec 2016 r. na stronie internetowej resortu pracy oraz na profilu M inisterstw a na portalu 

internetow ym  Facebook pojaw iły się hasła kam panii pt. , ,O dpow iedzialny Rodzic Płaci". 

D ziałania podjęte w ram ach tej akcji nie były jednak  w ystarczajace do osiągnięcia 

wym iernych, d ługofalow ych skutków  w postaci zm iany postaw społecznych.

W  m aju 2017 r. pod honorow ym  patronatem  R zecznika Praw Obyw atelskich

1 Rzecznika Praw  Dziecka zrealizow ane zostało badanie dotyczące postaw  Polek i Polaków 

wobec n iepłacenia a lim entów 1. U zyskane wyniki w skazują, że Polacy krytycznie oceniają

1 Badanie zostało przeprowadzone w ramach sondażu telefon icznego C A T IB U S na reprezentatywnej próbie 

1001 dorosłych Polaków . Raport z badania dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresami: 

https: w \v \v .rpo .g o v .p l sites, default files» Raport-

Postavv\'0o20P olakuoC30aB 3\v°o20w obecu 1)20m epooC5')u82acenia') u20alim ent% C 3ooB 3w .pdf. 

http: b rpd .gov .p l, ak tualności, p o s taw v -po lakow -w obec-n iep lacen ia -a lim en tow



dłużników alim entacyjnych oraz w spierające ich lub pobłażające im osoby. R zadko widza 

uspraw iedliw ienie ich zachow ania i uważają, że alim enty powinny być płacone.

Niemal 74%  badanych uznało, że żaden ze znanych im dłużników  nie ma 

uzasadnionych pow odów , by nie płacić alim entów . Co jednak  szczególnie niepokojące, osoby 

o takich poglądach stosunkow o rzadko próbują w yw ierać jakąś presję na znanych sobie 

d łużników  -  ponad 40%  respondentów  przyznało, że nigdy nie próbowało wpłynąć na zmianę 

zachow ania znanego im dłużnika alim entacyjnego. Jak widać, społeczeństw o polskie w  sferze 

deklaratyw nej negatyw nie odnosi się do zjaw iska uchylania się od płacenia alim entów, 

lecz z takim i postaw am i nie łączą się konkretne działania m ające na celu zw alczanie tego 

zjawiska. Pow yższe dane w skazują jednoznaczn ie  na potrzebę przeprow adzenia 

ogólnopolskiej, szeroko zakrojonej kam panii społecznej, uśw iadam iającej skalę i powagę 

problem u, a także m obilizującej d łużników  alim entacyjnych do regulow ania zobow iązań 

wobec w łasnych dzieci.

W  przyw ołanym  badaniu zapytano ankietow anych m.in. o propozycje rozwiązań 

m ających na celu popraw ę ściągalności alim entów . Około 54%  badanych dobrze oceniło 

pom ysł przeprow adzenia kam panii społecznej skierowanej do osób niereagujących 

na zjaw isko uchylania się od płacenia alim entów  lub w spierających dłużników  

alim entacyjnych -  ich rodzin, przyjaciół i pracodaw ców .

Polski rząd podejm uje wiele inicjatyw  na rzecz rodzin -  przykładem  m oże być 

program  ..R odzina 500 plus". Pani Prem ier w  sw oich w ystąpieniach w ielokrotnie podkreślała, 

że rozwój dzieci i walka z ich ubóstwem  to najlepsza inw estycja środków  publicznych2. 

Istnieje zatem  pow szechna zgoda co do tego, że pow inniśm y jako w spólnota dołożyć 

w szelkich starań, by popraw ić w arunki życia dzieci w  naszym  kraju.

M ając na uw adze pow yższe, zw racam y się do Pani Prem ier z apelem  o podjęcie 

inicjatywy przeprow adzenia ogólnopolskiej kam panii społecznej dotyczącej problem u 

niealim entacji dzieci. U kształtow anie wśród osób zobow iązanych do alim entów przekonania, 

że nie są to prezenty dla dorosłego, który spraw uje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem , 

lecz środki, które podnoszą poziom  życia dziecka, je s t zadaniem , które chcem y wspierać. 

Skala problem u jes t tak duża. że przekaz kam panii społecznej będzie n iezm iernie ważny

Komunikat z dnia 1 kwietnia 2017  r. zam ieszczony na stronie internetowej M inisterstwa R odziny. Pracy
i Polityki Społecznej, dostępny pod adresem: https://w w w .m pips.gov.pl/aktualnosci-w szystkie/rodzina-500- 
plus/art.8751 .rok-rodzina-500.htm l.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-


w procesie zm iany postaw i wpisze się w kom pleksow e działania na rzecz walki 

z n iealim entacją w Polsce.

Jesteśm y przekonani, że nagłośnienie problem u przez Panią Prem ier przyczyni 

się do osiągnięcia pożądanej zm iany w postaci zw iększenia poziom u alim entacji dzieci, 

w  szczególności przez osoby, które są w stanie realizować swoje zobow iązania 

oraz przyczyni się do zm niejszenia przyzw olenia społecznego na niepłacenie alim entów.

Postulat ten pozwalam y sobie przedstawić zachęceni rów nież pozytyw nym  jego 

odbiorem , z jak im  spotkał się w  toku posiedzenia senackiej Kom isji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej w dniu 25 lipca 2017 r., z udziałem  reprezentantów  w ielu instytucji, 

podczas którego dyskutow ane były rekom endow ane zm iany system u alim entacyjnego 

w  Polsce.


