
   

 

Wymagane dokumenty 

 

DO WNIOSKU O FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 

2016/2017 NALEŻY DOŁĄCZYĆ 
 dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (np. karta 

pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej); 

 dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, np. skrócony odpis aktu urodzenia 

dziecka, dowód osobisty; 

 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy osoba uprawniona 

legitymuje się takim orzeczeniem lub w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko, które 

ukończyło 25 rok życia jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna; 

 orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej; 

 zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły 

wyższej; 

 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej 

bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych 

alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; 

 odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w 

rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody 

sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, 

 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, 

 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, a także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów lub 

 informację 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, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

 dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

 oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2015 roku, 

 oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w 2015 roku, 

 

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego dodatkowo należy dołączyć: 

 

 zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 

2015 roku, 

 umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 

rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 



przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w 

dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

 umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 

do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 

 

W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do ww. dokumentów należy dołączyć: 

 

 dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu 

(np. świadectwo pracy, PIT-11 za 2015 rok, zaświadczenie od pracodawcy), 

 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę 

miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w 2015 roku 

(np. umowę o pracę, PIT-11 za 2015r., zaświadczenie od pracodawcy), 

 dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po 2015 

roku. (np. zaświadczenie od pracodawcy) 

Zgodnie z zapisem § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 

2015r. 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.2015.2229), kopię dokumentów uwierzytelnia organ właściwy wierzyciela, notariusz lub 

instytucja, która dokument wydała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


