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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 te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 725 zł. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi. 
2. Parter. 
3. Pokój nr  1. 
4. Telefon/ faks /077/  480 14 77 lub 487 65 27. 
5. E-mail: opscerekiew@wbd.pl 
 
WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. Wniosek. Formularz do  pobrania w  pokoju nr 1 lub w punkcie informacji dla klienta - 
pok. nr 16 lub na stronach: www.mps.gov.pl 
2.  uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się 
 o świadczenie z funduszu alimentacyjnego; 
3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 
4. 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; 
5. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków 
rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, 
stypendia, 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); 
6. 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; 
7.dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej; 



8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu  
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej 
lub ugody zawartej przed mediatorem;  
9. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,  
w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia; 
10. w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, 
orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej; 
11. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego 
orzeczenia przez osobę uprawnioną; 
12. 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; 
13. 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,  
z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 

Polskiej statusu uchodźcy (+oryginały do wglądu). 
 
OPŁATY: 
Bez opłat. 
 
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Do 30 dni. 
 
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY: 
Decyzję, można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej  
Cerekwi w pokoju nr 1 lub zostanie wysłana pocztą  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 
adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie  
z kodeksem postępowania administracyjnego. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu 
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie 
sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, 
zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. 
U. Nr 123, poz. 836). 
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