
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, 
 
Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                      
(tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 1228, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie 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 2011r. Nr 298 poz. 1770), 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie 
wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia 
majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011r. Nr 73, poz. 395 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1619. 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości 
odsetek ustawowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1858. 

 
Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? 

1. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie                  
z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również 
alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest 
bezskuteczna. 

2. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko 
starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono 
szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia 
przysługują bez względu na wiek dziecka. 

3. 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. Można je od komornika uzyskać 
samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy 
lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA                             
(w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy 
społecznej). 

4. 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 prowadzenia egzekucji. 

5. Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi 
być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też 
na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje                 



w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich 
przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc 
jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do 
świadczenia z FA. 

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. 
 
 
Dochód uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę 
w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. 
Przy ustalaniu prawa do świadczenia z FA na okres od 1 października 2014 r.                             
do 30 września 2015 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny                  
w 2013r. 
 
Na dochód ten składają się następujące składniki: 

1. Dochód członków rodziny podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym                       
od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dokumentowany 
zaświadczeniem z Urzędu skarbowego lub oświadczeniem składanym przez osobę 
ubiegającą się  o świadczenia z FA 

2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

3. inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

W odróżnieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych,                   
do dochodu rodziny nie wlicza się kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku 
ubiegania się o świadczenia z FA  na okres od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.   

 W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się 
na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w 
drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 
ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku, gdy rodzina lub osoba uczącą 
się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody                      
z obu tych źródeł sumuje się. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się 



przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w 
dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres                                  
od 1 października 2014 r. do 30 września 2015r. – brany jest pod uwagę dochód osiągnięty                     
w 2013r. który należy udokumentować zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach 
za 2013r. lub oświadczeniami złożonymi pod odpowiedzialnością karną o dochodach za rok 
2013r. 
 
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą 
wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci. 
 
Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek 
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy                       
od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski                         
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać                
już od 1 sierpnia. 
* W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących                 
za październik następuje do dnia 31 października. 
* W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada. 
 
Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego? 
Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, należy złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy lub 
miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie 
albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek ten realizuje świadczenia       
z FA. Formularze wniosków udostępnia odpowiednio: ośrodek pomocy społecznej. Na 
terenie Zawichostu świadczeniami z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
 
Termin i sposób załatwienia 
Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się 
wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. 
 
Tryb odwoławczy 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
  

Informacje dodatkowe 

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  



c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty 
socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa rolnego,  
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,  
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
 W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu 
utraconego 
 
Uzyskaniu dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:  
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,  
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z 
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,  
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,  
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym 
roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli 
dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka 
rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu 
ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
 
Nienależnie pobranymi świadczeniami są świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 
a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty 
świadczenia w całości lub w części,  
b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę 
pobierającą te świadczenia,  
c) 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,  
d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, 
niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości 
otrzymanych w tym okresie alimentów. 
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