MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma
zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli
egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na
dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole
wyższej.
Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych
alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie
dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy
odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ
właściwy wierzyciela tj.: ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA.
Za bezskuteczność egzekucji uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów
przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z powodu:
- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonywania tytułu wykonawczego w miejscu
zamieszkania dłużnika;
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2. zawarła związek małżeński.
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na
każdą osobę uprawnioną.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku
poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. (kryterium obowuiązjue do 30 września 2019r.) Od
paźdaziernika 2019, czyli na nowy okres świadczeniowy 20109/2020 prawo do świadczeń z FA
przysługuje, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres
świadczeniowy nie przekracza 800,00 zł .
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, trwający co do zasady od dnia
1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca
tego okresu.
Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej, który realizuje
świadczenia bądź drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez
ministra właściwego do spraw rodziny.
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