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Wprowadzenie nowej zasady dla samotnych rodziców ma na celu spowodowanie,  

by system zachęcał obywateli do składania oświadczeń zgodnie ze stanem 

faktycznym, a nie takich które są z nim niezgodne.  

 

Rozwiązanie to absolutnie nikogo nie wyklucza. Problem mogą mieć wyłącznie  

ci, którzy wcześniej deklarowali, że samotni nie są, np. mieszkają z  
partnerem, ale nie podali tej informacji, by mieć z tego określone korzyści.  

 

Ustalenie alimentów na dziecko zdecydowanie zwiększa też jego bezpieczeństwo 

finansowe. Po pierwsze wysokość świadczenia podlega kontroli sądu, po drugie – w 

sytuacji, gdy rodzic nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów, drugi z 
rodziców ma mocniejszy mandat, by je wyegzekwować.  

 

Pragniemy także zauważyć, że niezgodności z konstytucją nowych przepisów nie 

dopatrzyli się eksperci z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W sytuacji, gdy osoba 

samotnie wychowująca dziecko wnioskuje o świadczenie wychowawcze na dziecko 

(bez znaczenia pozostaje fakt czy na pierwsze czy na drugie i kolejne) na nowy, 

rozpoczynający się 1 października 2017 r. okres, powinna dołączyć do wniosku tytuł 

wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, ustalający alimenty na to 

dziecko od drugiego z rodziców, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, 

gdyż:  

 

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;  

 

2) ojciec dziecka jest nieznany;  

 

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców  

zostało oddalone;  

 

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania 

dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na 

rzecz tego dziecka;  

 

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga 

rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.  

 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 

500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający 

ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  

 

W zależności od sytuacji chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia 

sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu 

powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub 

ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu 

notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę 

wykonalności nadawaną przez sąd.  



 

Co jest warte podkreślenia, postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa o 

alimenty wydawane jest przez sąd na wniosek rodzica ubiegającego się o alimenty w 

krótkim czasie, ok. miesiąca.  

 

Nikt nie może wymagać od osoby składającej wniosek innych dokumentów, niż te 

wskazane powyżej. Podmioty realizujące świadczenia (urzędy gmin, ośrodki pomocy 

społecznej lub centra świadczeń) doskonale orientują się w obowiązujących 

przepisach prawa, do których przestrzegania są obowiązane.  

 

Stąd też nie mogą żądać od wnioskodawcy niczego bez wyraźnej podstawy prawnej.  

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty 

na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale 

wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

 

Należy pamiętać, by złożyć wniosek o świadczenie nawet jeżeli nie ma się pod ręką 

tytułu wykonawczego ustalającego alimenty. Na uzupełnienie wniosku są trzy 

miesiące.  

 

W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w 

wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie 

wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.  

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na pytania, dotyczące wskazania przyczyn 

wprowadzenia wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w 

przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie 

wychowującą dziecko, zawarte są w wywiadach z Panem Ministrem Bartoszem 

Marczukiem, zamieszczonych przez Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej na 

stronie głównej MRPiPS, pod adresem:  

 

http://www.mpips.gov.pl/dla-mediow/wywiady-minister-elzbiety-rafalskiej/art,9069,

wywiad-z-wiceministrem-bartoszem-marczukiem-nie-szukamy-oszczednosci-i-nikog

o-nie-wykluczamy-super-express-23-sierpnia-2017-r-.html  

 

oraz  

 

http://www.mpips.gov.pl/dla-mediow/wywiady-minister-elzbiety-rafalskiej/art,9068,

wiceminister-bartosz-marczuk-dla-pap-wszyscy-samotni-rodzice-starajacy-sie-o-500

-plus-musza-miec-zasadzone-alimenty-22-sierpnia-.html  

 

Jednocześnie informujemy, że na głównej stronie MRPiPS, pod adresem:  

 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9045,500-dla-samotnych-r

odzicow.html  

 

oraz  

 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9078,3-miesia

ce-na-uzupelnienie-wniosku.html  
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znajdują się przygotowane przez MRPiPS, opracowania zawierające szczegółowe 

omówienie warunków uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego przez 

samotnych rodziców.  

 

Ponadto, uprzejmie informujemy, że nieprawdą jest, iż w przypadku, gdy ojciec 

dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć „dowód sądowy”. W takiej 

sytuacji dokumentem potwierdzającym, że ojciec dziecka jest nieznany, jest odpis 

zupełny aktu urodzenia.  

 

Należy podkreślić, że powyższa regulacja nie jest rozwiązaniem nowym - od ponad 

13 lat funkcjonuje w świadczeniach rodzinnych przy ustalaniu prawa do zasiłku 

rodzinnego.  

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że konieczność przechowywania przez gminne 

organy właściwe informacji na temat osób pobierających świadczenia wychowawcze 

oraz członków ich rodziny przez okres 10 lat wynika z faktu, że ww. organ może 

wydać decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 

wychowawczego w ciągu 10 lat od jego pobrania.  

 

Natomiast ww. informacje są niezbędne organowi właściwemu, do ewentualnego 

ustalenia, czy dane świadczenie wychowawcze zostało faktycznie nienależnie 

pobrane.  

 

Z poważaniem,  

 

Biuro Ministra i Komunikacji Społecznej  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

+48 22 661 11 13  

prasa@mrpips.gov.pl  

@mrpips_gov_pl 

 


