Ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego
Ogólny opis
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
• do ukończenia 18 roku życia,
• w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
• w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego to osoba uprawniona do
alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez
sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna*.
*bezskuteczna egzekucja – egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie
wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak
również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi
alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, w szczególności z powodu:
• braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu
wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
• braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy
społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie
poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także w szkole wojskowej lub innej
szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
• została umieszczona w pieczy zastępczej;
• zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty
• Wypełniony formularz wniosku.
• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.
W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest
wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być
okazywany przy składaniu wniosku.
• Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członków rodziny 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;
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje
odpowiednio o :
a) formie opłaconego podatku
b) wysokości przychodu
c) stawce podatku
d) wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
• Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
• Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
• 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;
• Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
• 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 lub innego tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w
rodzinie lub poza rodziną;
• Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed
mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do
ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
• 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 lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także 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 możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za
granicą;

• Dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj
utraconego dochodu;
• Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i
rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był
uzyskiwany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
świadczeniowy;
• Dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i
rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w
którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy;
• 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;
• 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, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej;
• Inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania
lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem
wniosku.
W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

Sposób dostarczania dokumentów
• Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
• Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem
poleconym).
• Złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie - w
Dziale Świadczeń Rodzinnych.
• Drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego
utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny opatrując dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP lub PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Dokumenty opatruje
się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
• W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela
przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela
przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów
w terminie nie krótszym niż 14 dni nie dłuższym niż 30 dni. Niezastosowanie się do wezwania
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
• Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 2 miesięcy od
dnia złożenia wniosku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1
sierpnia 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 złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30
września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31
października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30
listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do
dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku.
• Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę:
• poprzez pocztę tradycyjną.
• osobiście w siedzibie urzędu.
• elektronicznie w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Tryb odwoławczy
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie w terminie 14
dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w
Tuchowie . Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
b. bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie – Dziale Świadczeń
Rodzinnych .
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej
placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 554),
• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w
sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467).
Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje
ogólne.

