
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 
 

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może ubiegać się osoba uprawniona, co oznacza 

osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.   

Przy czym bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie 

ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań 

alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość 

zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby uprawnionej; za bezskuteczność egzekucji 

uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi 

alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w 

szczególności z powodu: 

1) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,  

2) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą.  

 

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 nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została 

umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej;  lub  

zawarła związek małżeński.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej  niż  500 zł.,  jeżeli  dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.  

 

Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby 

uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż  od początku okresu 

świadczeniowego do końca tego okresu. Okresy świadczeniowe do  świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego trwają  od 1 października  do 30 września roku następnego.  

 
 

Akty prawne: 

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  

2015r. poz. 859 z późn.zm.). 

 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. 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 z póź. zm.). 


