
 
 

PROGRAM SEMINARIUM 

pt. ,, Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

Fundusz alimentacyjny’’ 

Warszawa, 25 października 2019 r. 

 

8.15 –8.45 Rejestracja uczestników. 

8.45 – 10.15  (90 min.)   Część merytoryczna – wprowadzenie w tematykę.  

1. Postępowanie w stosunku do dłużnika 

alimentacyjnego: 

a) przesłanki wszczęcia postępowania; 

b) wymogi formalne wniosku; 

c) wniosek wierzyciela a wymogi RODO. 

2. Obowiązki informacyjne w postępowaniu 

wobec dłużnika alimentacyjnego. 

3. Wywiad alimentacyjny. Jak uzyskać dane 

na temat dłużnika? 

4. Obowiązki organów wynikającego 

z art. 209 k.k. 

10.15 – 10.35 (20 min.) Przerwa kawowa. 

10.35 – 12.05 (90 min.) Część merytoryczna. 

5. Decyzja o uznaniu dłużnika za 

uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych – praktyczne wątpliwości; 

uchylenie i zmiana decyzji, prawa dłużnika 

alimentacyjnego. 

6. Ponowny wniosek dotyczący tego samego 

dłużnika – zasady postępowania. 

7. Powództwo przeciwko dłużnikowi 

alimentacyjnemu – analiza przypadku. 

8. Umorzenie i rozłożenie na raty zadłużenia 

alimentacyjnego. 

12.05 – 12.40  (35 min.) Przerwa obiadowa. 

12:40 – 14:10  (90 min.)    Część merytoryczna. 

9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

a) krąg osób uprawnionych; świadczenia 

z funduszu dla osób mieszkających za 

granicą i cudzoziemców; 

b) ustalanie składu rodziny, obliczanie 

dochodu, utrata, uzysk; dochód 

z gospodarstwa rolnego; 

c) przesłanki negatywne do uzyskania 

świadczeń z funduszu; uprawnienia 

rodziny zastępczej i opiekunów prawnych; 



 

10. Postępowanie w przedmiocie przyznania 

świadczeń z funduszu: 

a) kto jest stroną postępowania; 

b) obowiązki organu wynikające z RODO; 

klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

c) zakres obowiązku samodzielnego 

uzyskania informacji przez organ; 

11. Świadczenia nienależne – przesłanki 

uznania świadczenia za nienależne, tryb 

postępowania, zasady odstąpienia od 

żądania zwrotu świadczeń nienależnych.  

12. Uchylenie lub zmiana decyzji 

w przedmiocie przyznania świadczeń 

z funduszu. 

14:10 – 14:25 (15 min.)  Przerwa kawowa. 

14:25 – 15:10 (45 min.) Część merytoryczna. 

13. Propozycje zmian zawarte w tzw. pakiecie 

alimentacyjnym: 

a) aktywizacja zawodowa dłużników 

alimentacyjnych; 

b) zmiany w prawie pracy – zatrudnianie 

dłużników alimentacyjnych, obowiązki 

i odpowiedzialność pracodawców, 

uprawnienia PIP 

c) zwiększone możliwości egzekucji wobec 

dłużników alimentacyjnych; 

d) nowe obowiązki informacyjne organów 

publicznych wobec organów 

egzekucyjnych; 

e) założenia dotyczące wydatkowania 

środków pozyskanych od dłużników 

egzekucyjnych. 

14. Panel dyskusyjny. 

 

 

  

 


