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Streszczenie:
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – jak sama nazwa wskazuje – zawiera
regulacje, które mają na celu wsparcie wierzycieli w wyegzekwowaniu należności z tytułu
alimentów. Autorzy zwracają uwagę na intencję ustawodawcy zawartą w preambule
przedmiotowej ustawy, zakres przedmiotowy oraz opisują, w świetle polskiego orzecznictwa,
zagadnienie podmiotów uprawnionych do alimentacji. W toku wywodu znajdują się także
rozważania na temat wybranych wyrażeń ustawowych z perspektywy orzecznictwa oraz
odniesienie do danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Abstract:
The Act on the Alimony Recipients’ Assistance, as the name suggests, contains regulations
that aim to support creditors in the recovery of maintenance claims. The authors draw
attention to the intention of the legislator contained in the preamble of the act under
consideration, the material extent and describe, in the light of Polish jurisprudence, the issue
of entities entitled to maintenance. Furthermore, there are also considerations concerning
selected statutory expressions from the perspective of jurisprudence and a reference to data
provided by the Ministry of Labour and Social Policy in the scope of implementation of the
Act on the Alimony Recipients’ Assistance.
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