
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej1) 
z dnia 28 lipca 2008 r.  

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 136, poz. 855) 

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, zwanych dalej "świadczeniami", i wstrzymywania ich wypłaty; 

2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń; 

3) wzory: 

a) wniosku o ustalenie prawa do świadczeń, 

b) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach ogólnych, 

c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do 
świadczeń, 

d) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 
egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz 
o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń 
alimentacyjnych. 

§ 2. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku 
o ustalenie prawa do świadczeń, zwanego dalej "wnioskiem", którego wzór określa załącznik 
nr 1 do rozporządzenia. 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym 
odpowiednio: 

a) zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia, 



b) 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; wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, 

c) oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa 
załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

2) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 
egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o 
działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń 
alimentacyjnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§ 3. Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do przyznania świadczeń 
udostępnia organ właściwy wierzyciela. 

§ 4. 1. Dodatkowe dokumenty wymagane przez organ właściwy wierzyciela, poza 
dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2, mogą być składane w formie kopii. 

2. Kopię dokumentów uwierzytelnia organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, 
która dokument wydała. 

§ 5. 1. W przypadku złoŜenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy 
wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. W przypadku złoŜenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela 
przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących 
dokumentów w terminie nie krótszym niŜ 14 dni i nie dłuŜszym niŜ 30 dni. 

3. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ 
właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez 
wnioskodawcę jest niewydanie w terminie dokumentu przez właściwą instytucję oraz 
wnioskodawca moŜe to udokumentować, świadczenia przysługują, począwszy od miesiąca, w 
którym wniosek został złoŜony. 

§ 6. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń na wniosek osoby, która przebywa na 
terenie danej miejscowości bez zamiaru stałego pobytu, wszczyna organ właściwy ze względu 
na miejsce pobytu wierzyciela. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający 
tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy ze względu na miejsce pobytu 
wierzyciela występuje do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania 
wierzyciela o potwierdzenie, Ŝe na wskazaną we wniosku osobę nie wypłaca się świadczeń. 

§ 7. Po spełnieniu wszystkich warunków organ właściwy wierzyciela przyznaje świadczenia. 



§ 8. 1. W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela poweźmie wątpliwość co do 
okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń, powiadamia niezwłocznie osobę 
pobierającą świadczenia o konieczności złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie dłuŜszym niŜ 
14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia 
niezbędnych dokumentów. 

2. W przypadku niezłoŜenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawie lub 
niedostarczenia niezbędnych dokumentów wstrzymuje się wypłatę świadczeń. 

§ 9. 1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wysokość składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oblicza się według wzoru: 

S = Sp (P - Sus) 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

S - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyraŜona w złotych, 

Sp - stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

P - przychód wyraŜony w złotych, 

Sus - składka na ubezpieczenia społeczne wyraŜona w złotych. 

2. W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza 
rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres świadczeniowy odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. 

3. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie 
przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. 

4. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, które nie są wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, 
dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego 
dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń. 

5. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa 
do świadczeń, i dochód ten nie zostanie wykazany w zaświadczeniu, o którym mowa w § 2 
ust. 2 pkt 1 lit. a, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego 
przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w 
którym uzyskał dochód. 

§ 10. 1. W przypadku gdy małŜonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, zaginął, 
do wniosku dołącza się zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia 
zaginięcia małŜonka, a w przypadku cudzoziemców - właściwej instytucji. 



2. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego 
małŜonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego 
małŜonka. 

3. Organ właściwy wierzyciela występuje raz na kwartał do właściwej jednostki Policji albo 
właściwej instytucji w celu uzyskania informacji o zaginionym małŜonku. 

§ 11. 1. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu od dochodu rodziny odejmuje się 
przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. 

2. Nie pomniejsza się dochodu rodziny o utracony dochód, jeŜeli w tym samym roku 
kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złoŜeniem wniosku, bez 
względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy. 

3. Prawo do świadczeń ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niŜ od miesiąca złoŜenia wniosku. 

4. Do wniosku naleŜy dołączyć dokument potwierdzający utratę przez członka rodziny 
dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. 

§ 12. 1. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody 
stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń, do dochodu rodziny dodaje się 
miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba 
otrzymuje w dniu ustalania prawa do świadczeń. 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny 
dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu. 

3. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa 
do świadczeń, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym 
miesiącu od uzyskania dochodu. 

§ 13. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie 
otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niŜszej lub wyŜszej od ustalonej w tytule 
egzekucyjnym, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń 
wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości, udokumentowanej: 

1) przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w zaświadczeniu o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a takŜe o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niŜszych niŜ ustalone w tytule egzekucyjnym; 

2) w oświadczeniu o wysokości otrzymanych alimentów lub zaświadczeniu organu 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy 
jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyŜszych niŜ 
ustalone w tytule egzekucyjnym. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 sierpnia 2008 r. 

____________________ 



1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - 
zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. 
(poz. 855) 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

                              WZÓR 

 



Załącznik nr 3 

                              WZÓR 

 

Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
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