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   Komu przysługuje Fundusz Alimentacyjny.

  

    

     Osoba uprawniona – jest to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się
bezskuteczna.             Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w
okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i
bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję 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.    

     Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają zarówno dzieci wychowywane
przez samotnych rodziców, jak i dzieci z pełnych rodzin. By uzyskać pomoc państwa, rodzic nie
musi żyć samotnie. Może mieć konkubenta lub zawrzeć nowy związek małżeński.      
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez
nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia
przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności – bezterminowo.
 
   
 
  Jeżeli dziecko skończyło szkołę i w tym samym roku zostało przyjęte do szkoły wyższej,
wówczas fundusz alimentacyjny przysługuje również za wrzesień. 
 
   
 
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 
   
 
  W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochody, nie uwzględnia się dochodu
utraconego.
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  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku
dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten
jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
   
 
  W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka
rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
   
 
  W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby
przebywającej w tej instytucji.
 
   
 
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 
 
   
 
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 
  
    1.     została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy
zastępczej;    
    2.     zawarła związek małżeński.  

  

    

  

   Do pobrania
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   {slide=Wnioski i załączniki:}

         
    -       fundusz alimentacyjny     
    -       załącznik    

       {/slide}    
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https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/FA-1.pdf
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZFA-%20oswiadczenie%20o%20osobach%20zobowiazanych%20do%20alimentacji.pdf

