
KRYTERIUM DOCHODOWE  

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny                   

w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

 Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się biorąc pod uwagę dochody 

odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka 

rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne 

dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz 

dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku     

z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną; 

do rodziny nie zalicza się: 

• dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

• dziecka pozostającego w związku małżeńskim, 

• rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub 

zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz. 

 Jeżeli prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką 

opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej. 

 Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego brane są pod 

uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres świadczeniowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie 

dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka 

rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dochód został osiągnięty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli 

się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu 

mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

  



 Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 

 zakończeniem urlopu wychowawczego, 

 uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej 

wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu 

społecznym  rolników, 

 uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. 

 W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się 

kwoty dochodu, który następnie został utracony. Utrata dochodu następuje na wniosek. 

  Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane: 

 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

 utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 

rodzinnej lub renty socjalnej, 

 wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

 utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązanej do tych świadczeń, 



 utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 utratą świadczenia rodzicielskiego, 

 utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o  ubezpieczeniu 

społecznym rolników, 

 utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych. 

  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. 

 Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na 

podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz 

wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a 

także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego 

corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie 

z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 23 września 2016 r. dochód ten w 2015 r. 

wyniósł 1975,00 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje 

dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się. 

 

 Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego  to: 

 przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach  określonych w art.  27, 30b, 30c, 

30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

 dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów                           

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, 



 inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, 

stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych). 

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 


