WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONY
DOKUMENTY DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:
1. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za
ostatnie dwa miesiące - oryginał,

2. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2019 r.
na rzecz osoby uprawnionej oraz informację od kiedy prowadzone jest postępowanie
egzekucyjne – oryginał,
3. Kserokopia wyroku sądowego o alimenty, ugody sądowej, zabezpieczenia o alimenty oraz
wyroku rozwodowego lub separacji,
4. W przypadku zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – informacje właściwego
sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych
z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą – oryginał,
5. W przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego,
kserokopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby
uprawnionej,
6. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
za 2019 r. - oryginał,
7. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawarta
przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, wraz z odpisem
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub zaświadczenie od komornika w przypadku
płacenia alimentów za jego pośrednictwem,
8. W przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość
utraconego dochodu (umowa zlecenie, świadectwo pracy, Pit 11 za 2019 r.) - kserokopia,
9. W przypadku uzyskania dochodu kserokopie dokumentu potwierdzającego uzyskanie
dochodu – umowa o pracę, umowa zlecenie oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego
dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty według
określonego wzoru zaświadczenia,
10. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 18 roku życia
nieuczęszczające do szkoły lub szkoły wyższej) - kserokopia
11. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy- kserokopia

