
INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). 

 

UWAGA! 
 

W związku ze zmianami jakie zaszły od 01.01.2012 r. w 

przepisach oraz wzorach druków dotyczących świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego prosimy przed składaniem wniosków na okres 
świadczeniowy 2012/2013 dokładnie zapoznać się z 

informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej lub tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Ośrodka w Żórawinie, szczególnie w 
zakresie dokumentowania dochodów (utraty, uzysku 

dochodu oraz wysokości składek zdrowotnych należnych za rok 
bazowy tj.2011 – zaświadczenie z ZUS).  
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 trwający od 
01.10.2012 r. do 30.09.2013 r., będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 
2012 r. W okresie świadczeniowym 2012/2013 należy wykazać dochody 
za rok 2011 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków 
rodziny z tego roku jak i do dnia złożenia wniosku. 

 

Ustawa o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego określa zasady 

pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu 
wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji. 

 
 Wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego składa się ze 

względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.  
 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata 

następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej, (gdy ma skończone 18 
lat) lub jej przedstawiciela ustawowego.  

 Termin załatwienia wniosku do 30 dni, 
 W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot 

realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia,  

 W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, 
podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy 
niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. 
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia, 

 W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez 
osobę składającą wniosek jest nie wydanie dokumentu przez właściwą instytucję 
w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to 
udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym 
wniosek został złożony, 



 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwolnione są z opłat 
administracyjnych, 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wolne od podatku dochodowego, 
zgodnie z art. 21 ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526, z późn. zm.), 

 Odwołanie od wydanej decyzji w sprawach świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego należy wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we 
Wrocławiu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żórawinie, w terminie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie. 

 Jeżeli pobierasz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku 

wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, wyjeździe członka rodziny 

poza granice Rzeczypospolitej, uzyskania dochodu lub innych zmian mających 

wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych masz obowiązek 

niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego 

świadczenia rodzinne. 

 Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do 

ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. 

Za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego uważa 
się: 
1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących 

ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części, 
2) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd 

przez osobę pobierającą te świadczenia, 
3)  wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli 

stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku 
wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i 
odmówiono prawa do świadczenia, 

4) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania 
otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28 ustawy, zaległe lub 
bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów. 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 
 1) obywatelom polskim: 

a) jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,  

2) cudzoziemcom: 
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o 

zabezpieczeniu społecznym, 
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, 
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.1)), 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 
uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 



 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w/osobami jeżeli są 
osobami uprawnionymi. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują od rodzica alimenty 
zasądzone wyrokiem sądu lub wynikające z ugody zawartej przed sądem, 
pod warunkiem, że egzekucja alimentów prowadzona przez komornika jest 
bezskuteczna.  

 Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem 
wniosku o świadczenie, z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z 
tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność 
egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. 
Zaświadczenie to należy uzyskać od komornika prowadzącego egzekucję przed 
złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. W przypadku, gdy egzekucja 
alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w 
celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie 
świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z 
sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu), lub zagranicznej instytucji 
egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów 
lub niemożność potwierdzenia egzekucji.  

 W imieniu niepełnoletnich dzieci z wnioskiem o przyznanie świadczeń z FA 
występuje rodzic wychowujący dziecko, któremu sąd powierzył opiekę nad 
dzieckiem. Rodzic ten nie musi samotnie wychowywać dziecka.  

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 
ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole 
lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku 
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.  

 W każdym przypadku, nawet rodziców dziecka, w stosunku, do których sąd nie 
orzekł rozwodu, rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do 
składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu 
dochodów rodziny w stosunku do kryterium dochodowego, kwalifikującego do 
świadczenia z FA. 

 Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód 
netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie 
przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 
października 2012 r. do 30 września 2013 r. brany jest pod uwagę dochód 
uzyskany przez członków rodziny w 2011 r. 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

 Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek 
zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu 
wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych 
alimentów. 
 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba 
uprawniona: 
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w 

pieczy zastępczej, 
2. zawarła związek małżeński. 

 

 
 
 



Wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

 
1. Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej i/lub jej przedstawiciela 

ustawowego: 
-  potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania - kopia dowodu osobistego, 

kopia skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginały do wglądu pracownika), 
potwierdzenie czasowego zameldowania, potwierdzenie pobytu np. przez 
sołtysa, 

- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna 
prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla 
osoby uprawnionej, 

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania 
takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną, 

-  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły 
lub szkoły wyższej, 

-  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, 

- zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne 
stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące 
poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub 

-  informacja 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,  

- zaświadczenie od Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. 

 
2. Dokumenty dotyczące ustalenia dochodu rodziny (rodzina to odpowiednio 

następujący członkowie rodziny: rodzice osoby uprawnionej, małżonek rodzica 
osoby uprawnionej, osoba, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne 
dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku 
życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną. Do rodziny nie zalicza 
się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 
pozostającego w związku małżeńskim, rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego 
tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów 
na jej rzecz. 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU 
MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE DLA KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA 
RODZINY INDYWIDUALNIE: 
- zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub 

oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 
30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, 
zawierające informacje o wysokości: 



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

- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) lub oświadczenie 
stwierdzające, całkowitą wysokość opłaconych składek zdrowotnych za rok 
kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy,  

- zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, 
- oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy osiąganych przez osoby podlegające 
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: 
a) wysokości dochodu, 
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku, 

- oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który 
został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, 

- zaświadczenie o wpisie/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, 
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o 

wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy. 

 
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich 
wysokość. 
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 także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,  

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,  
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. 
 Utratę dochodu należy potwierdzić dokumentami określającymi datę utraty 

oraz jej wysokość np. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności 
gospodarczej, PIT-y  11, zaświadczenia z pracy, PUP, ZUS lub inne.  

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 
przekazaniem lub dzierżawą 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 
należy potwierdzić dokumentami określającymi wysokość tego dochodu np. PIT-y 
11 oraz okres w którym był on osiągnięty (ilość miesięcy). 

 Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 
należy potwierdzić dokumentami określającymi datę uzysku dochodu (np. umowa o 
pracę, decyzja PUP przyznająca zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, 
zaświadczenie o wpisie i rozpoczęciem działalności gospodarczej), oraz wysokość 
uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód 
został osiągnięty, np. zaświadczenie. 

 

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 złożenie 
fałszywego oświadczenia.” 

 

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żórawinie może żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych 
do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. 


