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Jako Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Pľaw obywatelskich w 2016 r.

podjęliśmy wspólną inicjatywę mającą na celu poprawę sýuacji dzieci niealimentowanych

przez osoby to tego zobowiązane. Jest to wciąż nierozwiązany i znaczący problem społeczny

Szacowany poziom zadłuŻenia z tyĄułu niewywiązywania się z obowiązkőw

alimentacyjnych wobec dzieci wynosi około l0 mld zł, a liczba rodziców, ktőrzy nie płacą

na swoje dzięci, to około 300 tys. osób.

W celu wypracowania propozycji đziałan w tym zakĺesie, w wyniku naszej

współpracy, w lutym 2016 ľ. powołany został Zespoł do spľaw Alimentów'

Jego inteľdyscyplinaľny skład, obejmujący m.in. komomików, adwokatów, sędziów,

przedstawicieli świata nauki oÍaz oÍganizacji pozarządowych, pozwa|a na kompleksową

ana|izę zagadnienia. Wśľód wypracowanych w tym gronie postulatów znajduje

się m.in. wskazanie, Że przeprowadzenie odpowiednio przygotowanej' szeľokiej kampanii

społecznej nakieľowanej na uświadomienie problemu i zmobilizowanie dłużników

alimentacyjnych do regulowania zobowiązan wobec własnych dzieci' jest niezbędne.

osiągnięcie celu kampanii poprzez uzyskanie pożądanych zachowań u dłużników

pľzyniosłoby koľzyść głównie dla dzieci, ale takŻe dla Państwa jako gwaľanta realizacji
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obowiązku alimentacyjnego' W opinii ekspertów wchodzących w skład Zespołu, a takŻe

na podstawie analizy otrzymywanych przez nas skaľg, moŻna stwieľdzić, Że znaczącymi

barierami w rea|izacji uprawnienia dzieci do alimentów mogą być powszechne pľzekonanie

o społecznym ptzyzwoleniu na ich niepłacenie oraz niski poziom odpowiedzialności osób

zobowiązanych do alimentacj i.

Popľawę sýuacji dzieci, któľych ľodzice nie wywiązują się z obowiązku

alimentacyjnego można uzyskać nie tylko wprowadzając odpowiednie uľegulowania prawne'

ale przede wszystkim poprzez działania edukacyjne. Skuteczna, ogólnopolska kampania

społeczna powinna być - w naszej ocenie - nakierowana na zmianę postaw. Wazne jest

uświadomienie obywatelom, ze alimenty naleŻy płacić dla dobľa dziecka, a niewywiązywanie

się z tego obowiązku to foľma przemocy ekonomicznej wobec dziecka i jego opiekuna.

Niezwykle istotne jest podkĺeślanie, Że oboje ľodzice w równym stopniu

są zobowiązani do zapewnienia dziecku właściwej opieki i zaspokajania jego potrzeb.

Kluczowe jest nie tylko właściwe przygotowanie treści kampanii, a|e takŻe jej możliwie

najszerszy zasięg. Efektywna kampania powinna mieć zatem charakter ogólnopolski, przy

zastosowaniu różnych mozliwoŚci oddziaływania na odbiorcę _ zarcwno tľadycyjnych

kanałów komunikacji, jak pľasa i spoty radiowe' czy telewizyjne i billboardy,

jak i wykoľzystujących nowe technologie, w tym media społecznościowe.

Z postulatem organizacji takiej kampanii społecznej zwróciliśmy się w 2016 r.

do Ministra Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej. Z satysfakcją odnotowaliśmy' że pod

koniec Ż016 r. na stronie internetowej resortu pľacy oraz na profilu Ministerstwa na portalu

internetowym Facebook pojawiły się hasła kampanii pt' ,,odpowiedzialny Rodzic Płaci".

Działania podjęte w ramach tej akcji nie były jednak wystarczające do osiągnięcia

wymiemych, długofalowych skutków w postaci zmiany postaw społecznych.

W maju 2017 r. pod honorowym patronatem Rzecznlka Pľaw obywatelskich

i Rzecznika Pľaw Dziecka zrealizowane zostało badanie dotyczące postaw Polek i Polaków

wobec niepłacenia alimentówl. Uzyskane wyniki wskazują, że Polacy kľýycznie oceniają

l Badanię zostało przeprowadzone w ramach sondaŻu telefonicznego CATIBUS na reprezentatywnej próbie

l00 l doľosłych Polaków. Raport z badania dostępny jest w wersji elektronicznej pod adręsami:

https ://www'mo. gov.pVsites/default/fi 1ęs/Raport-

Postaryyo2}Polako/oc3oÁB3wyo2}wobęcoÁ2}niepo/oc5o/o82aaeĺiayo20alimeflto/oc3oÁB3w.Đdf.

http://brpd.gov.pVaktualnoscilpostawy-polakow-wobec-nieplacenia-alimentow
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dłuŻników alimentacyjnych oraz wspierające ich lub pobłaŻające im osoby. Rzadko widzą

uspľawiedliwienie ich zachowania i uwaŻają, że alimenty powinny być płacone.

Niemal 74% badanych uznało, że Żaden Ze znanych im dłużników nie ma

uzasadnionych powodów, by nie płacić alimentów. Co jednak szczegőlnie niepokojące, osoby

o takich poglądach stosunkowo ľzadko próbują wywierać jakąś presj ę na Znanych sobie

dłużników _ ponad 40oń ľespondentów ptzyznało, Że nigdy nie pľóbowało wpłynąć, nazmianę

zachowania Znanego im dłuznika alimentacyjnego. Jak widać, społeczeństwo polskie w sfeľze

deklaľatywnej negatywnie odnosi się do zjawiska uchylania się od płacenia alimentów'

lecz z takimi postawami nie łączą się konkľetne działania mające na celu zwa|czanie tego

zjawiska. PowyŹsze dane wskazują jednoznacznie na potľzebę przeprowadzenia

ogólnopolskiej' szeľoko zakr'ojonej kalrrpanii społecznej, uświaclamiająĺ;ej skalę i powagę

problemu, a takŻe mobilizującej dłuzników alimentacyjnych do regulowania zobowiązan

wobec własnych dzieci.

W przywołanym badaniu zapytano ankietowanych m.in. o pľopozycje rozwiązaŕl

mających na celu popľawę ściągalności alimentów. około 54Yo badanych dobrze oceniło

pomysł przeprowadzenia kampanii społecznej skieľowanej do osób nieľeagujących

na zjawisko uchylania się od płacenia alimentów lub wspierających dłuŻników

alimentacyjnych _ ich rodzin, przyjaciőł i pracodawców.

Polski rząd podejmuje wiele inicjatyw na ÍZecZ ľodzin _ ptzy|<ładem może być

pľogľam ,,Rodzina 500 plus''. Pani Premier w swoich wystąpieniach wielokĺotnie podkľeślała,

Że rozwőj dzieci i walka z ich ubóstwem to najlepsza inwestycja śľodków publicznych2.

Istnieje zatem powszechna zgoda co do tego, Że powinniśmy jako wspólnota dołoŻyć,

wszelkich staľań, by popľawić warunki Życia dzieci w naszym kľaju'

Mając na uwadze powyŻsze, Zwracamy się do Pani Premier z apelem o podjęcie

inicjatywy pľZepľowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej problemu

niealimentacji dzieci. Ukształtowanie wśľód osób zobowiązanych do alimentów przekonania,

Że nie są to pľezenty dla dorosłego, który sprawuje bezpośľednią pieczę nad dzieckiem,

lecz środki, któľe podnoszą poziom Życia dziecka, jest zadaniem, któľe chcemy wspierać.

Skala problemu jest tak duża, Że przekaz kampanii społecznej będzie niezmiernie waŻny

2 Komunikat z đnta l kwietnia 2Ol1 r. zamięszczony na stronie internetowej Ministęrstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, dostępny pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/aktua|nosci-wszystkie/rodzina_500-
plus/art,875 l,rok-rodzina-500. html.
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w procęsie zmiany postaw i wpisze się w kompleksowe działania na rzecz walki

z niealimentacją w Polsce.

Jesteśmy pľzekonani, Że nagłośnienie problemu przez Panią Premier przyczyni

się do osiągnięcia poŻądanej zmiany w postaci zwiększenia poziomu alimentacji dzieci,

w szczególności przez osoby, które są w stanie ręa|izować, swoje zobowiązania

oľazprzyczyni się do zmniejszeniaprzyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów'

Postulat ten pozwalamy sobie przedstawić zachęceni również pozytywnym jego

odbioľem, z jakim spotkał się w toku posiedzenia senackiej Komisji Rodziny' Polityki

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

podczas któľego dyskutowane były rekomendowane zmiany systemu alimentacyjnego

w Polscc.
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