
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO  

 
 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata 

następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela 

ustawowego.  

 

 Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ 

właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. 

 Organ właściwy wierzyciela może upoważnić do prowadzenia postępowania                        

w sprawie świadczeń alimentacyjnych swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika 

ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na 

wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy . 

 Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby uprawnionej. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego może 

być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. 

 Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania 

świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 Formularze wniosku i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, znajdują się na internetowej stronie MRPiPS w BIP pod adresem: 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-

rodzin/ 

  Od 1 stycznia 2016 r. wniosek i załączniki do niego mogą być również składane drogą 

elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać wyłącznie za pomocą Portalu 

Informacyjno-Usługowego emp@tia – zakładka eWnioski. 

 UWAGA ! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
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 Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres 

świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku 

kalendarzowego. 

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 

września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 

listopada tego roku. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 

31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 

tego roku. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 

listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31stycznia 

następnego roku. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku 

do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

 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. Niepoinformowanie organu 



wypłacającego świadczenia o zmianach mających wpływ na prawo do tych świadczeń 

może skutkować koniecznością zwrotu przez osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela 

ustawowego nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz                       

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, do dnia spłaty.Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz                                

z odsetkami ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych 

świadczeń z funduszu. W przypadku braku spłaty nienależnie pobranych świadczeń                    

z funduszu alimentacyjnegowraz z odsetkami, podlegają one egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 


