
WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU              

O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. 

 

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio: 
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych niż dochody podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 

27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), każdego członka 

rodziny; 

 

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych podlegające przepisom                                

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, zawierające informacje o: 

 a) wysokości dochodu; 

 b) wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne, 

 c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

 d) wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego, 

 e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni                     

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

 

4) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa                                  

do świadczenia: 

a)  dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, 

b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji (bezskuteczność egzekucji za ostanie dwa miesiące 

oraz zaświadczenie komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych w roku 

bazowym), 

c)  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

d)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób       

w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa                       

o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego 

treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów 

na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 

e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli 

członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 

mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

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

g)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły              

lub szkoły wyższej, 

h)  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, 

i) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała                             

je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej 

przed mediatorem: 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, lub 



- informację 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 

lub  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; 

j) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,                  

ze zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy                          

lub ochrony uzupełniającej (+ oryginały do wglądu), 

k) inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub 

ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem 

wniosku. 

 

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o ustalenie prawa                  

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich 

utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

 

Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń wymagają 

potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się 

takiego dokumentu.  
 

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą 

systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wnioski 

składane w tej formie opatruje się: 

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Jeżeli osoba składająca wniosek składająca wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie 

może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia 

faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie                          

o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, 

po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów. 

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów: 

- „rodzina” – oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 

uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej 

wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia  25 roku 

życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a także osobę uprawnioną. 

 

Do rodziny nie zalicza się: 

a) dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,  

b) dziecka pozostającego w związku małżeńskim,  

c) rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym              

lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz. 


