
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  
 

1. Wymagane dokumenty, które należy odpowiednio dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego /zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2015r. 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 2015r. poz. 2229). 

1) 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; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia; 

2) zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu  na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)); wzór oświadczenia określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

3) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie  
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do 
rozporządzenia; 

4) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; wzór 
zaświadczenia i oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; 

5)  umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny 
gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z 
pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 

6)  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

7) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub 
poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w 
rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis 
zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz 
osób w rodzinie lub poza rodziną; 

8)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie 
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich 
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

9)  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je  
w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed 
mediatorem: 
a)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub 
b) 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 możliwości 
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, 
jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; 

10)  dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; 
11)  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w 

których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy; 

12)  dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy; 

                                                           
 



13) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów 
zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach 
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie 
o bezskuteczności egzekucji alimentów; wzór zaświadczenia i oświadczenia określają odpowiednio 
załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia; 

14) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2)), lub w związku z 
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają 
potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może 
domagać się takiego dokumentu. 

Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest 
obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym rejestru 
PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności,  drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra 
właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio: 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 
b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c)  należnego podatku; 

2)   informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny; 
3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od 
poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek; 
4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 
5)   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane: 

a)  datę  wydanego orzeczenia, 
b)  datę powstania stopnia niepełnosprawności 
c)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,   
d)  okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności znajduje 
się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o 
której mowa pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które potwierdzają prawo do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  

W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 
informacji, o której mowa w pkt 5, organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w 
sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzywa osobę uprawnioną, do dołączenia orzeczenia o 
znacznym  stopniu niepełnosprawności. 

 W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną, o 
której mowa powyżej, organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego uzyskuje ww. informacje, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy 
emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie 

                                                           
 



później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego wierzyciela prowadzącego 
postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy wierzyciela informacji lub 
zaświadczeń, o których mowa w pkt 1-4, z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy 
wierzyciela  prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  wzywa osobę 
uprawnioną albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

1. przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna; 

2. przysługują osobie uprawnionej: 

o do ukończenia 18 roku życia, albo; 
o do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej; 
o bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 
3. przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł. 

• W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

• W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę 
miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który 
ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

• W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy jego dochód  ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o 
kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 
dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
d)utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z 
późn. zm.19)), 
ea) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych 
świadczeń, 
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
g) utratą świadczenia rodzicielskiego, 
h) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
i)utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym; 
 
Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 
 
a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 



d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
e)rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
h)uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują: 

• jeżeli osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe  utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 

• jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, II piętro, pok. 12, tel. 61 29 13 187 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego służy stronie prawo wniesienia 
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
za pośrednictwem Urzędu Miasta w Obrzycku. 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r. poz. 
169 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. 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 2015r. poz. 2229). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze 
zm.). 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego /załącznik nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. 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 2015r. poz. 2229)/. 

2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy /załącznik nr 2/. 

3. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) - /załącznik nr 3/. 

4. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy /załącznik nr 4/. 

5. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej /załącznik 
nr 5/. 

6. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów /załącznik nr 7/. 

 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/obrzycko/1069.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/obrzycko/1063.pdf

