
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Akty prawne:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z  
2007r. Nr 192, poz. 1378) zmieniona ustawą z dnia 27 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o  
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2008r. Nr 134, poz. 850). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku 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 2008 r., Nr 136, poz. 855).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 
rodzica  na  podstawie  tytułu  wykonawczego,  jeżeli  egzekucja  tych  świadczeń  okazała  się 
bezskuteczna.  Bezskuteczność  egzekucji  potwierdza  stosownym  zaświadczeniem  organ 
egzekucyjny, który egzekucję prowadzi.

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  w  wysokości  bieżąco  ustalonych 
alimentów, jednak nie wyższej niż 500zł na osobę.

Kryteria ustawowe do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 
• Bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych (min. przez dwa miesiące);
• Dochód  na  osobę  w  rodzinie  netto  (miesięcznie)  z  roku  poprzedzającego  okres 

świadczeniowy  nie  może  przekroczyć  kwoty  725  zł  (do  dochodu  nie  wlicza  się 
dochodu dłużnika alimentacyjnego, jak też wypłaconej zaliczki alimentacyjnej).

• Wiek – do ukończenia 18 roku życia, a gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub 
szkole wyższej – do 25 roku życia. W przypadku gdy osoba uprawniona ma orzeczony 
znaczny stopień niepełnosprawności – bezterminowo.

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

rodzinie zastępczej;
• jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;
• zawarła związek małżeński.

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przyznaje  się  i  wypłaca  na  okresy 
świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego. 
Wnioski o w/w świadczenia można pobrać i złożyć w siedzibie MOPR przy ul. Glinianej 7, 
ul. Grodzkiej 7, ul. Nałkowskich 114 oraz ul. Mieszka I 4 od 1 sierpnia 2008 r. 

Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 
31 sierpnia – wypłacone będą w miesiącu październiku. Świadczenia przyznane na wniosek 
złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 września do dnia 31 października – 
wypłacone będą w miesiącu listopadzie.
 
Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

1. zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2007 r. wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny;

2. oświadczenie lub zaświadczenie dokumentujące inne dochody, w tym oświadczenia 
stanowiące załączniki do wniosku;



3. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczeń, w tym:

• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o 
świadczenia (np. ksero dowodu osobistego – oryginał do wglądu);

• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający 
wiek dziecka;

• zaświadczenie  organu  prowadzącego  egzekucję  alimentów  stwierdzające 
bezskuteczność egzekucji;

• odpis  prawomocnego  orzeczenia  sądu  zasądzającego  alimenty,  lub  prawomocnej 
ugody sądowej;

• zaświadczenie organu egzekucyjnego o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 
2007r.,  jeśli  ich wysokość była  inna niż w wyroku (np.  mniejsza lub jeśli  nic nie 
zostało wyegzekwowane od dłużnika).

• zaświadczenie  szkoły  lub  szkoły  wyższej  o  kontynuowaniu  nauki  przez  dziecko 
pełnoletnie, które jest osobą uprawnioną do alimentów;

• orzeczenie  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  osoby  uprawnionej,  jeśli  taki 
został wobec dziecka orzeczony;

• orzeczenie  sądu  rodzinnego  o  ustanowieniu  opiekuna  prawnego  dla  osoby 
uprawnionej (jeśli takie istnieje).

• inne dokumenty – zależnie od sytuacji rodziny.

UWAGA!!!  Jeśli  w/w dokumenty  znajdują  się  w posiadaniu  MOPR z uwagi  na  fakt,  że 
zostały już wcześniej dostarczone, np. przy wniosku o świadczenia rodzinne, nie należy ich 
ponownie dostarczać,  tylko wskazać,  że znajdują się w aktach świadczeniobiorcy.  Jednak 
zastrzeżenie to nie dotyczy zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, chyba że 
dana osoba nie osiągnęła w 2007 r. żadnego dochodu i takie zaświadczenie jest już w 
aktach MOPR – zatem należy dostarczyć drugie zaświadczenie tylko tych pełnoletnich 
członków rodziny, którzy osiągnęli dochód w 2007 r., gdyż jest ono innej treści niż do 
świadczeń rodzinnych.


