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Nazwa procedury: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

  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 świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1467) 

Wymagane dokumenty: 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
  
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

 
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż 

dochody podlegające 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,  
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, dotyczące 
każdego członka rodziny; 

2) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o 
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

3) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; 
4) 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; 

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

6) 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; 

7) 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; 

8) 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 tytule wykonawczym pochodzącym lub 



zatwierdzonym przez sąd:  
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;  

9) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość  
i rodzaj utraconego dochodu; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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. z 2016 r. poz. 1990, 
1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem  
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

13) inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do 
przyznania lub ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
będących przedmiotem wniosku. 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: 

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż do dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tj. złożenia wniosku) 
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w 
przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. 
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami: 
 

- do dnia 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 października 

- od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku -  ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 

- od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia tego roku 

- od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego 31 stycznia następnego 
roku 

- od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego 
roku. 

 
UWAGA! 
Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę  postępowania, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjygmzds


Sposób załatwienia sprawy: 

 
Wydanie decyzji administracyjnej 
 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mail: kontakt@cus.bojszowy.pl  
tel. 32 328 93 05 wew. 25 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług 
Społecznych w Bojszowach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Dodatkowe informacje: 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby 
uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Stosownie do art. 2 pkt 11 
powyższej ustawy, osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.  
Z kolei bezskuteczna egzekucja w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 pkt 2 
powołanej wcześniej ustawy oznacza m.in. egzekucję, w wyniku której w okresie 
ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych  
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku 
którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności  
z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, a także niemożność 
wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi 
alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  
w szczególności z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia czynności 
zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania 
dłużnika lub 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 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 przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie 
ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez osobę uprawnioną 25 roku życia. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium, o którym mowa 
w art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy, tj. 900,00 zł. 
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 
kwotę, o której mowa powyżej, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie 
świadczeniowym,  na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie  
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej 
a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  
w rodzinie.  W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w sposób określony powyżej, 
jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.  

 
 


