
Wymagane dokumenty 

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

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

- 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 i art. 30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

dotyczące każdego członka rodziny; 

- 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; 

- zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w 

hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok, 

- 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, 

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w 

przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz 

zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o 

wysokości wyegzekwowanych alimentów, 

- 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 odpis zatwierdzonej przez sąd 

ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza 

rodziną, 

- oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące 

poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub 

- informacja 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; 

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w 

przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia; 



- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu 

rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej; 

 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. 

 Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, 

za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio: 

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 

na zasadach ogólnych, 

2)   informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny; 

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek 

od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek; 

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 

5)   informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 

  

W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą 

elektroniczną, organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego uzyskuje informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. 

 W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy wierzyciela informacji 

lub zaświadczeń,  z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy wierzyciela, 

prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzywa osobę uprawnioną 

albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń 

 


