Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

Informacje ogólne
Fundusz Alimentacyjny ma na celu wspieranie osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
niemożności wyegzekwowania alimentów od osób zobowiązanych.
Prawo do funduszu alimentacyjnego ustalane jest od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów za okres świadczeniowy uważa się okres od 1 października do
30 września następnego roku kalendarzowego na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są:
- od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość
elektroniczną,
- od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (papierową).
Druki wniosków można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu
ul. M. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń, lub pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
●
●

obywatelom polskim;
cudzoziemcom:
jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy,
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej
❍
❍

❍

jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie
wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium
dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty 725,00 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji oznacza 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 lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko
dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu

●

●

braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu
zamieszkania dłużnika,
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,
w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
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 w pieczy zastępczej;
zawarła związek małżeński.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są w przypadku:
●
●
●

złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.
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