
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Gminy  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rudniku  informuje,  iż   wnioski  o  ustalenie  prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia
1  sierpnia  2021  roku.  Prawo  do  świadczenia   ustala  się  na  okres  świadczeniowy  tj.  od  dnia
1 października 2021 roku do dnia  30 września 2022 roku.  Wnioski  należy pobrać w ośrodku
lub  z  strony  internetowej:  https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-
alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

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 przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie  prawa  do  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  uzależnione  jest  od  spełnienia
kryterium  dochodowego.  Świadczenia  te  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł,  świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje
w  wysokości  różnicy  między  kwotą  świadczenia   przysługującego  danej  osobie  uprawnionej
a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. 
W  przypadku  wystąpienia  zmian  w  liczbie  członków  rodziny,  uzyskania  lub  utraty  dochodu
albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba
uprawniona albo jej przedstawiciel  ustawowy, którzy złożyli  wniosek o przyznanie świadczenia
z  funduszu  są  obowiązani  do  niezwłocznego  powiadomienia  o  tym  organu  wypłacającego
świadczenia.
 
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja
okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji  w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
oznacza  egzekucję,  w wyniku  której  w okresie  ostatnich dwóch miesięcy nie  wyegzekwowano
pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie
upadłościowe, w toku krórego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności
z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji
alimentów  przeciwko  dłużnikowi  alimentacyjnemu  przebywającemu  poza  granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

• braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego 
w miejscu zamieszkania dłużnika,

• braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą.


