
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 t.j. ze zm.) 
  
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

  
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 
 jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, 
 przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy 
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 t.j. ze zm.) 
 przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej, 
 

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 900,00 zł 

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, 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 zgodnie z ustawą jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje. 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 
października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. 

  
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 w rozumieniu ww. ustawy 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 przysługują osobie uprawnionej: 
          
do ukończenia przez nią 18 roku życia  



 w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,  

 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. 
 
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. 
 
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informacje, że 
osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia w całości lub w 
części  w formie rzeczowej 
 
Wymagane dokumenty do uzyskania świadczeń alimentacyjnych: 
 

1) obowiązujący wniosek; 
2) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej; 
3) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody 
sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem; 
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 
5) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego 
informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu 
wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (tj. za okres ostatnich dwóch miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku); 
6) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych 

z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności w szczególności w związku z:  
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia, 
- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za 
granicą; 
7) zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;  
8) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego - dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą; 
9) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 
 - wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni; 
10) zaświadczenie o wysokości stypendium. 

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian 
mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel 
ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego 
powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.  

 


