
OD SIERPNIA 2012 R. W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, POK. 

NR 5 BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2012/2013. 

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 

dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FA  

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. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł. 

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

W okresie zasiłkowym 2012/2013  tj. od 01.10.2012r. do 30.09.2013 r. wykazujemy dochody za rok 
kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2011 

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. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności: 

•         uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego; 

•         zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o 
dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy; 



•         oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

•         zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny 
uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia 
socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia 
alimentacyjnego wyegzekwowanego w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy 
(jeśli postępowanie było prowadzone); 

•         zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

•         oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące 
poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub 

•         dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej; 

•      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; 

•   zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w 
przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia; 

•       orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia 
przez osobę uprawnioną; 

•             przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny 
są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 

•         inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego; 

 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot 
realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. 

 


