FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. PODSTAWA PRAWNA
•
•
•
•

•

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2009 r., Nr 1 , poz. 7 ze zm.)
Ustawa z dn. 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców (Dz. U z 2011 r., Nr 106, poz. 622)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu
i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i
oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz
wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego (Dz. U. z 2011r., Nr 298 poz.1770)

2. KTO MOśE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pienięŜne wypłacane przez
organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet naleŜnego świadczenia
alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest
bezskuteczna.
O świadczenia z funduszu alimentacyjnego moŜe wystąpić osoba uprawniona lub jej
przedstawiciel ustawowy.
Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności
egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej
bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych
alimentów.
Osoba uprawniona oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeŜeli egzekucja okazała
się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch
miesięcy nie wyegzekwowano pełnej naleŜności z tytułu zaległych i bieŜących zobowiązań
alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uwaŜa się równieŜ niemoŜność wszczęcia lub
prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłuŜnikowi alimentacyjnemu przebywającemu
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

A. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłuŜnika,
B. braku moŜliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłuŜnika
alimentacyjnego za granicą.

3. OD CZEGO ZALEśY PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO?
•

•
•
•

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzaleŜnione są od kryterium dochodowego i
przysługują wówczas, jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
W danym okresie zasiłkowym wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający
okres zasiłkowy.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku Ŝycia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyŜszej do
ukończenia przez nią 25 roku Ŝycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

4. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE
PRZYSŁUGUJĄ, JEśELI OSOBA UPRAWNIONA:
•
•

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;
zawarła związek małŜeński.

5. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
•

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieŜąco ustalonych
alimentów, jednakŜe nie wyŜszej niŜ 500 zł.

6. JAK SĄ WYPŁACANE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
•

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

•

•

•

•

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego
wierzyciela, nie wcześniej niŜ od początku okresu świadczeniowego do końca tego
okresu.
W przypadku utraty waŜności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynął termin waŜności poprzedniego orzeczenia, jeŜeli osoba złoŜyła
wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie
3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres świadczeniowy złoŜy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy
złoŜy wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31
października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

7. WYMAGANE DOKUMENTY
Do wniosku naleŜy dołączyć odpowiednio:
I.

Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby wychowującej dziecko uprawnione
do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
1.
Potwierdzenie toŜsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego/
aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie
waŜne jest 2 miesiące od daty wydania),
2.
Stan cywilny wnioskodawcy (w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o
zaliczkę-stan cywilny osoby, przez którą jest wychowywana):

kawaler/panna – brak dokumentu

Ŝonaty/zamęŜna – dowód osobisty

separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację

rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub
odpis aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie

wdowa/wdowiec- akt zgonu małŜonka
3.
Dochód:
DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ
DOCHODU NALEśY ZŁOśYĆ DLA KAśDEGO PEŁNOLETNIEGO
CZŁONKA RODZINY INDYWIDUALNIE
a.

Rozliczenie podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w
art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych

zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

2.

zeznań członków rodziny o dochodzie podlegającym
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i
30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy (w przypadku małŜeństw
oddzielne zaświadczenia oraz oświadczenia)

zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań zawierające informację o wysokości składek na
ubezpieczenie
zdrowotne
w
roku
kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy

oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
świadczeniowy
b.
Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o
dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres świadczeniowy)
c.
Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŜonej w
hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Inne dane
a.

Alimenty świadczone na rzecz innych osób/zasądzone na rzecz osób w
rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
naleŜy potwierdzić poniŜszymi dokumentami:
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo
otrzymała je w wysokości niŜszej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie
sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:






odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego
alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w
rodzinie lub poza rodziną
przekazy lub przelewy pienięŜne dokumentujące wysokość
zapłaconych alimentów, jeŜeli członkowie rodziny są
zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą
przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
zaświadczenie
organu
prowadzącego
postępowanie
egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a takŜe o wysokości wyegzekwowanych
alimentów, lub

informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu
przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem
tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy
prawnej do ich podjęcia lub brakiem moŜliwości wskazania
przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłuŜnika
alimentacyjnego za granicą, jeŜeli dłuŜnik zamieszkuje za
granicą,
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o
bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo
oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Dochód utracony (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem
prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub
stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a
takŜe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z
wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub
dzierŜawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej
działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia
rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)

dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną
wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja
o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej oraz PIT
adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub
zaświadczenie)
Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku
dla bezrobotnych lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub
świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a takŜe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub
renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z
przekazaniem lub dzierŜawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem
pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku
chorobowego,
świadczenia
rehabilitacyjnego
lub
zasiłku
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej)

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy:

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego
przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w
których dochód był osiągany (np. umowa o pracę oraz
PIT 11)

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy:


b.

c.

d.

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego
przez członka rodziny z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty zaświadczenie
Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej (dziecka, na które wnioskodawca ubiega się
o świadczenie):
o skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia
o Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu
niepełnosprawności dziecka
o zaświadczenia ze szkoły/szkoły wyŜszej lub oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o kontynuacji nauki
w roku szkolnym lub oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań o kontynuacji nauki w roku akademickim,
w którym będą pobierane świadczenia z funduszu alimentacyjnego


II.

UWAGA!. W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej
treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego
oświadczenia.”

