
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
informacja

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco 
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest 
od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 
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.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do 
alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie 
ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu 
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję 
uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów
przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do pojęcia 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 nie przysługują, jeżeli osoba 
uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w 
pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:



- kopia dowodu osobistego,
- kopia odpisu aktu urodzenia dziecka,
- świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, pit-y 11 i inne niezbędne 
dokumenty do udokumentowania dochodu utraconego i uzyskanego,
- nakaz płatniczy za dany rok (w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne),
- kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób uprawnionych niepełnosprawnych),
- w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wszelka dokumentacja potwierdzająca 
powyższe np. wyrok rozwodowy i alimentacyjny,
- zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów,
- zaświadczenie o wysokości alimentów ściągniętych i przekazanych przez komornika za 
wymagany rok,
- inne niezbędne dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku.


