
 

 
Wykaz podstawowych dokumentów  do wniosku o  ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego   

               na okres świadczeniowy od 1 października 2022r.  do 30 września 2023r./kryterium dochodowe – 900,00 zł na osobę/ 
 
1. dowód osobisty –  do wglądu 

2. gdy osoba wnioskująca zawarła, kolejny raz związek małżeński – xero i oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa /jeżeli jest w posiadaniu/ 

3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne /od komornika sądowego/ bądź oświadczenie stwierdzające bezskuteczność 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych 

4. zaświadczenie od komornika w wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2021 rok  

5. w przypadku gdy osoba uprawniona jest niepełnosprawna w stopniu znacznym -  xero i oryginał orzeczenia o niepełnosprawności /jeżeli jest w 
posiadaniu/ 

6. odpis podlegający wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis 
protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem. 
- odpis orzeczenia sądu dotyczącego rozwodu 

7. gdy osoba rozwiedziona -  prawomocny wyrok o rozwodzie /separacji i o  zasądzonych alimentach na dzieci lub oddalającego powództwo o ustalenie 
świadczenia alimentacyjnego /xero i oryginał do wglądu/  

8. dokument  określający wysokość dochodu uzyskanego w roku 2021 przez każdego członka rodziny-  tj. xero i oryginały dokumentów rozliczeniowych 
PIT za 2021rok  /PIT-11, PIT 28, PIT 40A  itp./ wystawionych przez  z-d pracy, ZUS, PUP  lub inne organy 

9. gdy uzyskanie nowego dochodu  od roku 2021  (rozpoczęcie nowej pracy, zasiłek, renta, emerytura itp. ) : PIT za 2021 rok + oświadczenie lub 
zaświadczenie  przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód w roku 2021   

10. gdy uzyskanie nowego dochodu od roku  2022(nowa praca, zasiłek, renta, emerytura itp. )  --    zzggłłoosszzeenniiee    uuzzyysskkaanniiaa  ddoocchhoodduu  jjeesstt  
oobboowwiiąązzkkoowwee :  xero umowy o pracę  lub zaświadczenie z  z-du pracy o nowym zatrudnieniu lub o  umowie-zlecenia  oraz oświadczenie lub 

zaświadczenie o dacie podjęcia pracy + wysokość dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,   
- wpis do rejestru działalności gospodarczej + oświadczenie o wysokości  uzyskiwanego dochodu,   
- decyzja o  zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  
- oświadczenie lub zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego /kiedy + wysokość dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym 
nastąpiło uzyskanie dochodu/,  
- decyzja o przyznaniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, 
renty socjalnej, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego   
 /wszystkie dokumenty oryginały i xero/ 

11. gdy utrata dochodu za 2021. tj. zakończona umowa o pracę, zakończony zasiłek dla bezrob., wykreślona działalność gosp.,itp  
- dokument potwierdzający utratę dochodu i wysokość utraconego dochodu  tj. świadectwo pracy ,  PIT-11 za 2021r, zaśw. o okresie wykonywania 
umowy-zlecenia,  PIT8B za 2021r., wydruk o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej, decyzja z PUP o zakończeniu zasiłku dla bezrob. i PIT-
11, itp.  /wszystkie dokumenty oryginały i xero/ 

12. oświadczenie  wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku 2021 innych niż dochody  podlegające opodatkowaniu  na 
zasadach określonych w ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH -   
druk w załączeniu 

13. w przypadku braku zatrudnienia – oświadczenie o sytuacji zawodowej 

14. gdy gospodarstwo rolne -  nakaz płatniczy za 2021r. - do wglądu + wypełnić oświadczenie   

15. gdy osoba rozwiedziona -  prawomocny wyrok o rozwodzie /separacji i o  zasądzonych alimentach na dzieci lub oddalającego powództwo o ustalenie 
świadczenia alimentacyjnego /xero i oryginał do wglądu/  

16. inne dokumenty, gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

 


