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Uzyskanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

 

Miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Złożenie wniosku odbywa się: 

- w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie 

Bobrzańskim w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, 

- przez internet poprzez bankowość elektroniczną,  ministerialną platformę  internetową 

Emp@tia, PUE ZUS, a także przez ePUAP. 

 

Wymagane 

dokumenty 

wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg. 

obowiązującego wzoru dostępnego w: 

- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzański, 

- na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl, 

 

Wymagane dokumenty do funduszu alimentacyjnego 
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w 

szczególności: 

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, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 

1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. 

zm.), dotyczące każdego członka rodziny,  

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o:  

  a) formie opłacanego podatku,  

  b) wysokości przychodu,  

  c) stawce podatku,  

  d) wysokości opłaconego podatku 

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.  

3) zaświadczenie lub oświadczenie oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia:  

  a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji,  

  b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

  c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 

  d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,  

  e) informacje 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,  

  f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku. 

 

 

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego  składa 

oświadczenia  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

http://www.mgopsnb.pl/


  
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Urząd 

może wymagać takiego dokumentu. 

Termin 

załatwienia 

sprawy 

W ciągu miesiąca, w przypadkach skomplikowanych może być przedłużony celem 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o czym strona zostanie pisemnie 

poinformowana. 

 

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 miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 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 tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 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 dnia 31 

grudnia tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 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 dnia 31 

stycznia następnego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku 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. 

 

Sposób 

załatwienia 

sprawy 

Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub odmowie 

jej przyznania. 

Odbiór decyzji: 

 - doręczenie za pośrednictwem poczty (za potwierdzeniem odbioru), 

- możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. 

 

Forma wypłaty 

świadczenia 

- przelew na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, 

- odbiór osobisty w kasie tut. Ośrodka w godz. od 9:00 do 13:00. 

 

Opłaty Brak 

 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika M-GOPS w Nowogrodzie 

Bobrzańskim. 

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Koszty odwołania: brak. 

 

Dodatkowe 

informacje 

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

1)  obywatelom polskim; 

2)  cudzoziemcom: 

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o 

zabezpieczeniu społecznym, 

b)  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 2016 poz. 

1990, 1948, 2066 oraz z 2017r. poz. 60), 

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

 

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. 

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli 

zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym 

otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. 

 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów oznacza to 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: 

a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 

b) 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 albo w pieczy 

zastępczej, 

- zawarła związek małżeński. 

 

Dochód uprawniający do świadczeń 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 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, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje. 

 

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę 

dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, przez 12 (czyli przez liczbę miesięcy w roku), a następnie 

przez liczbę członków rodziny. 

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.  

 

 



Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

 

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.  

Wnioski o ustalenie 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 dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących 

za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 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 tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 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 dnia 31 

grudnia tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 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 dnia 31 

stycznia następnego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży 

wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku 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. 

 

Uwagi Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu oryginału 

uwierzytelnia pracownik wydziału, mogą być również kopie uwierzytelnione przez 

notariusza lub instytucję, która je wydała. 

 

Druki oświadczeń dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Nowogrodzie Bobrzańskim  lub na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl. 

 

Podstawa prawna  

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. 

z 2020, poz. 808 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 2017 roku poz. 

1467); 

  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2020 roku poz. 256 z późn. zm.). 

 

 

http://www.mgopsnb.pl/

