INFoRNtrĄcJA w SPRAWIE UZYSLĄNIA ŚWIADCZENIA
FUNDUSZY ALIMENTACYJNEGO

z

Przyznawanie ś\r'iadczeń z funduszu alimentacyjnego
Podslawa prał,na''

.
.

Ustawa z dDia 7 wrzęśnia2007 l. o ponocy osobom uplawnionym do alimentów
(tekst' jcdn' z 2009 I. Dz'u ff l, poŻ' 7 z póź11' zm)
'
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 1ipca 2010 rcku w
sprawie sposobu i t(ybu postępowania' sposobu ustalania dochodu olaz 1łzolow
rvniosku, zaświadczerii oświadczcń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimeirtacyjnego (Dz. U z 7 lipca 2010 r, Nr 123, poz. 836)

l. Podstawowe informacje

1'

Świadczenie z funduszu aIimentac nego przysługuje osobie upraw onej do
alimcntów od r.odzica na podstawie tytllłu wykonawczego pochodzącego lub
zat*.icrdzonego przcu sąd, jeŹeli egzckucja okazałe się bezskuteczna:
o do ukońcuenia przez osobę uprawnioną l8 roku zycia,
o jeżeli uczy się w szkolc lub w szkole rł'yższej do ukot'rczenja 25 roku życia,
o jcŹeli posiada orzeczenię o znacznym stopniu niepełnosprawnościbezterminowo

2.

Śrviadczenie z funduszu alinentac}jnego przysługuj e j eżeli dochótl rodziny w
przeliczeniu na osobę nic przekncza h\'ot}' 725 zł' '

3'

Świadczenia z fundusZu alimentac)anego przysługqjąw wysokości bieżąco ustalodych
alimentów. jednak nie rrięksŻej Diż 500 Żł na osobę uprawnioną.

Dochód :'odziny upra\]niający do śłviadczeniaz Funduszu Alimentacyjnego
Ustalając prarvo do śrviadczcnia Ż lunduszu alimentacyjncgo na okcs od l Daźd?iemika 20l0
r' do 30 lvrześnia 20l l r' brany jesL pod uwagę dochód Llzyskany pŻez członków rodziny w
2009 r' Na .loohód ten składają się mslępujące skladniki:

.

.
.

przyclrody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów
o podatku dochodowyrrr od osób fizycznych. pornniejszone o kosz5,uzyskaria
plŻychodu, należn)' podatek dochodou'y od osób fizycznyoh' składki na ubezpleczeniJ
społecŻne niezalicŻone do kosztó\ uzysl<ania pzychodu oraz składki na
ubezpieczenic zdrowotne.
dcklatolvany w oświadczenill dochód z działalnościpodlegającej opoclatkolvanlu na
podstawie przepisów o Zrycza]towanyn1 podatku dochodow1'nr od niektórych
przychodów osiąganyclr plzez osoby fizyczne,
ime doohody ni.: opodatko\ł'anc podatkienr doclrodowym od osób fizycznych
€numcratywnie wylicŻone w ustawic o świadczeniach rcdzinnych (np' wsze1kie

stypendia ohzyrnywdne plzcz uczniów 1ub studentów, alimenty na rzccz dzieci)' W
ofuóżnieniu od ustalania dochodu d1a potrzcb pżyznania świadczcń rodzinnych, do
dochodu rodziny nie wlicza się kwot Żaliczek alimcntacyjnych otrzymanych w 2009 I.

W plzypadku, gdy rodzirra posiada gospod.lrsr$o rolrrc, dochod Z tcgo t}lu]u oblicza się na
podstawie liczby hcktalów przeliczcniou'1 c h znlj'.1ujacych się rl ]e.j posiadaniu w roku
kalendarzowvnl plplzę!Łaiącym okres zasilkowv' W tym, jeżeli zmiana powicrzchni
gospodarstwa r'olnego rnia,la rniejsce rv tr'al'cie lniesi.l.cl' nową pou ierzchnLę gospodarstwa
uwzględnia się od micsiąca naslępnego. MicsięcŻna wafiośćdochodu z 1 ha przeliczenio rł ego
zostala okleślona na pozionlie l/l2 dochodLr ogłaszanego corocznie w drodze ob\treszczenia
przez Plezesa Głównęgo Urzędll Stat}styczncgo na podstawic a 18 ustawy z 15 listopada
'
1984 r' o podatku roltym. w1$.$'skaźnik doohodu z gospodarstwa rolnego Za lok 2009 (czyli
rck' Z któIego dochód brally jest pod uwagę pŹy ustaLaniu prawa do świadczeń z funduszu
alineniac)aDego' la rozpoczynajacy slę od l paździemika 2010r' okes świadcze owy),
Został ogłoszon}' przez Plezesa GUs-u do 23 wŹeśnia 2010 loku.
w prz}padku, gdy rodzirra lrrb osoba ucząca się utrzymujc się z gospodarctwa lolnego orM
uzyskuje pozarolnicze dochody' doc]'rody z obu tych Źródeł sumuję się'
Przeciętny miesięczny dochód na oŚobę w rodzinic oblicza się' dzieląc łączną kwotę dochodu
uzyskanego prŻez wszystkich c7łonków rodzinv \ł toku 2oo9, pftez 12, czyll przęz ]lczbę
miesięcy rr' roku' a następnic pzez Liczbę członl(ów lodziny'
Zgodiie z ań' 4:ł ustawy o pomocy osobor! lLplawnion}nr do alimentów usta1ając prawo do
świadcŻeniaz furrdrrszo alimentacyjncgo na okJes świadczeniowy od dnia l pździemika
20l0 r' do dnia 30 lvrześnia 20l t r', do dochodu rodziny nie wlicza się otźymanyclr w 2008
r. i w 2009 r. zaliczek alimcntac,vj ych.
Egzekucja jest bezskutec7na' jeże1i w oklcsje ostalnioh dwóch rrriesięcy p1Żed złożel em
wniosku o ślviac1czenic z FunduszLl a1jncntacyjnego komomik nie wyegzekwon'ał pełnej
na1eżnościz t-Ytułu za]eglych i bieŻących zoborł'jązaIi alimcntacyjnych' Bezskrrteczność
egzekucii potfierdza konrornik sadołv odpowiednim zaświadczeniem.

Komu przysłrrgrr.jc śłviadczenicz Funduszu alinrcntłcyjncgo
osobą uprawnioną do ślviadczeri z funduszu alinrentacyjncgo (IA)jest dziecko, którc ma
zasądzone od rodzica aiilncr1ty (nlogąto być równicż alifuenty na podstawie ugody zawańei
przed sądem olaz odpisu postanowienia sądu o zabezpieczcniu powódzhva o alimenty), jeżeli
egzekucja alilncntóu' jl.sl be7skuteozDa'
Swiadczenil z fundusZLl elimentaĆ)anego przys1ugują na dziecko do ukończenia przcz nie 18
lat. Na Clziccko starsze śrr.iadczenla pv1,sługujądo ukończenla 25 lat pod warunkiem, ze ucz1
sję w ono szkolc iub szkole w)'ższej.
Na dziecko posiadajace ożccŻenie o Znaoznyn stopniu niepełnosplawności,którego iodzic
nie płaci zasa.dzonych a1inrelrtólv. śrviadczenia plzysługująbez rvzględu na wiek dziecka'

Do lvniosku należy zalaczyć dolrumentv:

1.

2.
3.

Uwierz1te1niona kopja dokumentu stwjeldzającego tożsamośćosoby ubiegajo-cego się
o .\. irJ(/cnrc
u1d r./r .rlir,.t. .ri)ln.:o.
Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument stwierdzający wiek
dziecka, rł prz1padku. gdy osoba' na którąjest składany \łrriosekjest niepełnoletnia.
Zaś\\'iadczcnie Ze szkoły lub szkoly wyższcj' rł'plzy1adkq gdy osoba' na któIąjcst
składanv wniosek Llkolicz\'ła l8 rok życia.

/

orzeczenie o znaoznvm stopniLl niepcłnospra\\,nościw pru }padku, gdy osoba, na którą
jest skladany wniosekjest niepełnosplawna i ukończyła 25 r.ok życia.
5. Zaśwjadczenic ]ub ośWiadczcnie siwierdzające wysokośćdochodu rodziny,
odpo\ł'icdnio:
zaświadczcnja z urzędu skarborvego o rr ysokoscr dochodo\\ uzvskanvch orzcz
./ol(o'\ |' Jzil r lr ok.r 'a'el ,"'zni'mpopr,,ędzoiq,ylnokjc.
ś\ł'iadczeniowy, jeŻe1i dochody 1e Pod1egają opodatkowaniu podatkiem
c1ochodowynl od osób fizyczrrych rra zasadach ogólnyclr,
ośr'viadczenie czlolll(ów rodZiny o wvsokości uzyskanego <loclrodu rv roku
kalendarzorvynl poprzcdzającyJn okres świadczeniowy' j eżeli członkowie
rodziny roz1icza'ją sję na podstawie przepisów o Zryczałtolvanym podatku
dochodow}'rn od nic1Ćólych przychodów osia€anych pŹez osoby fizyczne,
ośWiadczcnie czlonl(ów lodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku
ka]endarzo\\'ynr poPrzcdzającym oi<rcs śwj adczcniorvy innego dochodu'
4.

o

o

o

r efuolcgatr,. fu upooa < r.ll.(l
zaświadczenja ]ulr oświadcze|ia dokumcntujące wysokośćinnych dochodów.
Jeżeli dhŹnjk alin-rentacyjnv zarnieszkujc poŻa glanicami RŻcczjTospoliiej PolskieJI
informacie właściwegosądu ]Llb włnścjwejinst}tucji o podjęciu pŹez osobę
uplawnioną czynności Zwirzanych z \'vykon).\'V1nienl t)'tułu wykonawczego za granicą
aibo o niepodjęciu tych czynności rv szczegóhoścj w związku z:
o brakicm podstawv irrawnej do ich podjQcia
o lub br'akiem możlilvośoi$'skazania plŻez osobę uprawnionąmicjsca
zr'r..c.z\:ri.r J t,/.i\r.l n.ct,t c)ineoo,/.r rrd ric.lr
7. Ilrnc zaś\ł,iitdcze11ialub oś$'iadczcnia orłz dowody niezbędne do ustalenia prawa do
świadczcnia, w ivn:
Ó zaświadczcnie oIgal1u proWadZącego postępowanic egzekucyjne stwieldzające
bezskutecznośćegzekucji
o odpiS plawomocrrcgo or'Zeczenia sądu o ZabezpiecŻeDiu powództrva o
a1imi-ntY. odpjs postanowienia sądu o Żabezpieczcnju porvódz1wa o a1imenty,
odpis protoko]u Zat$'ieldzającego treśćugody sądo\r'oj lub ugody zawartej
plŻcd medietoIcl]r
o orzcczenia sądu lodŻjnnego o usta]cnju opiekuna pmwDego dla osoby

o

8.

Lrprawnjonej.
Wyrok sądu orzckającego rozwód ]ub sepalację. a]bo akt zgonu małżonłalub rodzica

dziecka

okres ofrzymyrvania ś$'iadczeń, kicdy złożvćwniose|(.
Świadczenia z FA plzyznalvanc sąna tzw' oLrcsy świadczeniowe' tnvające 12 micsięcy od 1
paździemika do 30 \rlŻeśnianastępnego Ioku kalendalzowcgo. Jednak wr oski o przyzl3nie
ślviadczeń z lurrduszu alinentacIncgo osoby zaintcrcso\ł'ane mogą składać już od 1 sierynia.
W przypadku. gdy osoba ubiegająca sję o świadozcniaz funduszu alimentacyjnego lra [owy
okes świadczenio\\'Y zloŹ,v \łniosek wraz Ż dokumeutami do dnia 31 sieęnia, ustalenie
prawa do świadczel1Z flrnduszu a]irllentacljnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za
paŹdziemik nastqpuje dcl tlnia 31 paŹdzienrika
W przypadku, gdy osoba ubiega.jąca się o śrviadczenia na rrou'y okes śrl'jadczeniowe złoży
w iosek wraz Z do]Q]Ienlarni w oklesic od drrja l lvrześnia do dnia 31 pźdzjemika, usta]enie

pmwa do świadczcń z funduszu aiimentac}jnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za
pździemik następuje do dnia 30 listopada.

Wnioski nelot
dać \\' sekretariaci€ rv TI
wnioski beda przyinowane od 02 sierpnia 2010 r:
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